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WPROWADZENIE  

  Publikacja stanowi podsumowanie zgromadzonych doświadczeń 

oraz wiedzy zdobytej dzięki realizacji projektu z komponentem ponadna-

rodowym „Innowacje 15+ – testowanie i wdrażanie nowych metod 

wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu młodzieży powyżej 15. roku życia”. Liderem projektu jest Biało-

stocka Fundacja Kształcenia Kadr, wdrażająca projekt wraz z Partnerami 

Ponadnarodowymi: Applied Vocational Psychology and Policy Research 
Unit (AVOPP) Francja, Centro Publico Municipal Formacion Personas 

Adultas (FPA BETXI) Hiszpania, Unione Nazionale Comuni Comunità 

Enti Montani (UNCEM Toscana) Włochy i Partnerem Krajowym Podla-

ską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).  
Celem ogólnym projektu jest 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. Cel ten jest realizowany przez cele szczegółowe, między innymi 

poprzez adaptację do testowania dobrych praktyk doradczych, edukacyj-

no-integracyjnych oraz lokalnej współpracy w UE dla młodzieży po 15. 
roku życia opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, w opar-

ciu o współpracę ponadnarodową. W ramach nawiązanej współpracy 

ponadnarodowej obok cyklicznych telekonferencji ze specjalistami part-
nera zaplanowano przeprowadzenie wizyty studyjnej w Hiszpanii, zwią-

zanej z adaptacją dobrych praktyk w obszarze wsparcia doradczego, 

edukacyjnego oraz lokalnej współpracy na rzecz młodzieży z rodzin 
dotkniętych uzależnieniem lub przemocą. W trakcie tej wizyty poszuki-

wano inspiracji pomocnych w testowaniu i wdrażaniu w województwie 

podlaskim innowacyjnego modelu wsparcia „Życie to Biznes”.  

W związku z powyższym niniejsza publikacja prezentuje dobre prak-
tyki związane z doradztwem dla młodzieży po 15. roku życia, z wczesną 

interwencją socjalną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu 
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Wprowadzenie 

 

 

młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą lub uzależnieniami. Publikacja 

przedstawia efekty współpracy z partnerami hiszpańskimi.  
 Publikacja składa się z dwóch części. Część pierwsza przedstawia 

problematykę uzależnień i przemocy w Hiszpanii, ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji młodzieży w tym zakresie. W drugim rozdziale 
tej części przedstawiono działania prowadzone w Hiszpanii na rzecz 

młodzieży dotkniętej tymi problemami oraz w zakresie szerokiej profi-

laktyki uzależnień i przemocy. 
Część drugą publikacji poświęcono przedstawieniu dobrych praktyk 

będących przedmiotem wizyty studyjnej w Hiszpanii. W rozdziale trze-

cim opisano działalność warsztatów dla młodzieży zagrożonej wyklu-

czeniem społecznym. W kolejnych trzech rozdziałach części drugiej 
opisano przykłady działań edukacyjnych na różnych poziomach systemu 

wsparcia, kierowanych do nauczycieli, do uczniów na najniższym po-

ziomie edukacji czy też do młodocianych więźniów. W ósmym rozdziale 
opisano zakres działań prowadzonych przez obserwatorium rynku pracy 

Uniwersytetu w Walencji. Rozdział dziewiąty zawiera rekomendacje 

wdrożeniowe i jest próbą podsumowania hiszpańskich dobrych praktyk 

w kontekście celów projektu realizowanego w województwie podlaskim. 
W rozdziale tym opisano założenia modelu „Życie to Biznes”, określają-

cego innowacyjne metody wsparcia młodzieży z rodzin dotkniętych pro-

blemem przemocy i uzależnień oraz podjęto próbę wskazania kluczo-
wych inspiracji płynących z hiszpańskich rozwiązań dla skutecznego 

wdrożenia testowanego modelu w praktykę naszego regionu.     

Przekazując w Państwa ręce niniejszą publikację mamy nadzieję, iż 
będzie ona motywacją i zachętą do stosowania ambitnych rozwiązań 

naszego projektu w Państwa praktyce zawodowej. 

 

Marta Juchnicka 

 



 

 

 

CZĘŚĆ I. 

PROBLEMATYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY 

WŚRÓD MŁODZIEŻY W HISZPANII 



 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 1. 

MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ  

I UZALEŻNIENIAMI – DANE ŹRÓDŁOWE 

1.1. Środki uzależniające w Hiszpanii – zachowania  

konsumenckie1 

Od 1980 roku do 1995 r. można było zaobserwować znaczący spadek 

spożycia alkoholu w Hiszpanii. Z danych źródłowych wynika, że spoży-
cie alkoholu stopniowo malało: w okresie 1980-85 konsumpcja spadła z 

13,6 do 11,6 litra rocznie na osobę, w okresie 1985-90 z 11,6 do 10,8 l, 

w okresie 1990-95 z 10,8 do 9,5l. W okresie 1995-98 spożycie wzrosło 

do 10,1. Według innych danych spożycie czystego alkoholu spadło z 14 
litrów / rok w 1974 r. do 10,4 w 1992 roku. W rzeczywistości w ciągu 

tych lat nastąpiła zmiana wzorców spożycia alkoholu, przy jednocze-

snym wzroście produkcji alkoholu (w latach 1982-1992 nastąpił 10% 
wzrost całkowitej produkcji alkoholu, przy jednoczesnym 13% spadku 

produkcji wina). Zanotowano 42,3% spadek spożycia wina, 4,7% spadek 

mocniejszych alkoholi oraz znaczący wzrost spożycia piwa (36,6%). 
Analizując poziom spożycia alkoholu w Hiszpanii widać, że 50% spoży-

tego alkoholu stanowi piwo, 35% wino i 15% alkohol wysokoprocento-

wy.  

Nowe wzorce konsumpcji doprowadziły także do wzrostu spożywa-
nia alkoholu przez osoby młode. Pojawiło się zjawisko „weekendowego 

spożywania alkoholu”, mieszania alkoholu z substancjami psychoaktyw-

nymi (kokaina, heroina, środki uspokajające, używki itd.) oraz z napo-
jami energetyzującymi.  

Badania prowadzone w 1998 r. wykazały, że ponad 60% ludności 

powyżej 16 lat regularnie piło, zaś zagrożonych alkoholizmem było 4% 

                                                        
1 M.A. Torres (red.), Historia de las adicciones en la españa contemporánea, 
Socidrogalcohol (2009), s. 66, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
www.msssi.gob.es. 
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populacji. W podziale na płeć 9,7% mężczyzn i 1,3% kobiet mogło po-

wiedzieć, że ma „problemem alkoholowy”.  
Również inne dane z tego roku wskazują, że z problemem alkoholo-

wym boryka się 4% ludności powyżej 16 lat (ok. 1.255.000), zaś około 

2% osób powyżej 16 lat uzależnionych jest od alkoholu (627 tys. osób). 
Spożycie heroiny i innych opiatów było szczególnie ważne i odgry-

wało decydującą rolę w uzależnieniu od narkotyków oraz wpływało na 

wysoką śmiertelność wśród spożywających w latach 70. i 80. XX w. 
Spożycie od 1991 r. stopniowo spada, zwłaszcza po sukcesie leczenia 

metadonem. 

Od 1999 r. obserwuje się częstsze, doraźne spożywanie kokainy  

w formie „wciągania”, palenia (tzw. cracku). W kolejnym roku zanoto-
wano wzrost średniego wieku zachorowania i wzrost średniej wieku 

zmarłych.  

Spożycie konopi indyjskich stało się trzecim istotnym problemem 
narkotykowym, w związku ze spadkiem wieku rozpoczęcia ich używania 

oraz wzrostem konsumpcji. Od roku 2003 nastąpił wzrost dwu- trzykrot-

ny ilości spożycia konopi w stosunku do stanu sprzed dekady.  

Szczególnie istotnym problemem wśród młodych ludzi w Hiszpanii 
jest spożycie amfetaminy i jej pochodnych, np. ecstasy lub dopalaczy. 

Zanotowano przykładowo 484% wzrost spożycia metylofenidatu, stoso-

wanego leczniczo na zaburzenia deficytu uwagi bez wzrostu nadpobu-
dliwości.  

Stosowanie środków nasennych i uspokajających także stanowi istot-

ny problem w Hiszpanii. Spożycie benzodiazepiny wzrosła o 106% od 
1985 do 1994, codziennie zażywa ją od 1 do 7% populacji.  

Podobnie jak w przypadku alkoholu, nastąpił wzrost zażywania nar-

kotyków. El Observatorio Espańol de Drogas (OED)2 zanotowało wzrost 

spożycia kokainy, marihuany, ecstasy i amfetaminy, zwłaszcza przez 
osoby młode, w wieku 15-34 lat.  Wzrosło spożycie innych narkotyków, 

alkoholu i kokainy, marihuany oraz zanotowano spadek konsumpcji 

heroiny. Zmiany takie są wynikiem m.in. łatwiejszego ostępu do uży-
wek, a szczególnie konopi indyjskich.  

Odnotowuje się zwiększenie dziennego spożycia alkoholu, szczegól-

nie w grupie wiekowej 15-24 lata. Wzrosło spożycie alkoholu  
i narkotyków przez osoby młode, spadł wiek przeciętnego pierwszego 

użycia kokainy, marihuany i ecstasy, stąd młodzież została zaliczona do 

głównej grupy ryzyka narażonej na uzależnienie. Coraz częstsze staje się 

                                                        
2 Tłum. Hiszpańskie Obserwatorium Narkotykowe. 
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spożywanie alkoholu już w dzieciństwie, w okresie dojrzewania  

i młodości.  
Badania z 1988 r. wskazują, że alkohol był główną używką wśród 

ludzi młodych w wieku szkolnym 14-18 lat. Aż 81,7% uczniów spoży-

wało alkohol w miesiącu poprzedzającym przeprowadzenie badania.  
W latach 80. obserwowano rosnące znaczenie spożycia piwa przez dzieci 

oraz młodzieży i mówiło się o ewolucji picia młodzieży do „modelu 

nordyckiego”.  
Istotnym problemem, na który zwraca się uwagę, jest wzrost liczby 

młodych kobiet nadużywających alkoholu i narkotyków.  W badaniu 

przeprowadzonym w 1986 r., na grupie wiekowej 18-29 lat, ciężkie nad-

używanie zanotowano u 22% kobiet, podczas gdy w grupie 30-39 lat u 
10% kobiet. Analizując problematykę narkomanii według płci widać, że 

w okresie 1991-2001 dotyczyła ona głównie mężczyzn, kobiety stanowi-

ły około 30%. Analizując jednak poszczególne wskaźniki widać, że na-
rasta problem nadużywania narkotyków wśród kobiet. Dotyczy to za-

równo odsetka, jak i śmiertelności, odpowiednio: 15,8% w 1991 r. do 

19,2% w 1995 r., 21,4% w 1996 r., 23,5% w 1999 r. i 27,1% w 2001 

roku, zaś śmiertelność wśród kobiet wzrosła z 11,5% w 1991 do 12,4% 
w 1996 r., 13,3% w 1999 r. i 14,5% w 2001 roku. 

1.2. Uzależnienia młodzieży w Hiszpanii3  

Najbardziej popularnymi używkami wśród młodzieży w wieku 14-18 

lat są alkohol i papierosy. Około 65,6% uczniów w tym wieku, których 
poddano badaniu, piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca i 34,8% za-

truło się alkoholem w tym okresie. Ponad 1/5 uczniów (21,5%) codzien-

nie paliła papierosy. 

Najczęściej używanym nielegalnym narkotykiem popularnym wśród 
młodzieży jest marihuana. W 2004 r. 42,7% uczniów paliło marihuanę  

w pewnym momencie w życiu, 36,6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy  

i 25,1%, w ciągu ostatnich 30 dni. Przeciętnie młodzież wypalała do 2,5 
papierosa z haszyszu.  

Pozostałe narkotyki są w mniejszym stopniu nadużywane przez mło-

dzież, jednakże różnice w ich spożyciu w wieku 14 i 18 lat są bardzo 
wysokie (wykres 1.).  

                                                        
3 J.Z. Montejo i in., El papel de la Atención Primaria ante los problemas de salud rela-

cionados con el consumo de drogas, 2007, Sociedad Española de Medicina de Familia  
y Comunitaria, Barcelona 2009, s. 5 i nast. 
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Wykres 1. Rozpowszechnienie używania narkotyków w populacji szkolnej 

(deklaracja spożycia narkotyku „kiedykolwiek w życiu próbowałem/am”) 

 

Odpowiednio: alkohol; papierosy; konopie indyjskie; kokaina; ecstasy; amfetamina; halucynogeny 

                         14 lat             18 lat 

Źródło: J.Z. Montejo i in., El papel de la Atención Primaria ante los problemas de salud 
relacionados con el consumo de drogas, 2007, Sociedad Española de Medicina de Familia 

y Comunitaria, Barcelona 2009, s. 6. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wśród uczniów w wieku 14-18 lat 
konsumpcja alkoholu wzrastała intensywne, charakterystyczne były 

częstsze spożycia w weekendy. W tej grupie występowanie zatrucia al-

koholem w ciągu 30 dni poprzedzających badanie wzrosło z 20,7%  
w 1994 r. do 34,8% w 2004 r., a odsetek osób pijących w ciągu 30 dni 

wzrósł o 3,7% (z 8,6% w 1996 do 12,3% w 2004 roku). 

Palenie papierosów wśród uczniów utrzymuje się od 1994 r. prak-

tycznie na tym samym poziomie. Zanotowano niewielki spadek wśród 
uczniów 14- i 16-letnich.  

Najwyższy wzrost odnotowano w spożyciu kokainy i marihuany. Ten 

wzrost odnotowano we wszystkich segmentach społeczeństwa i jest on 
bardzo widoczny wśród nastolatków i młodzieży. 
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Wykres 2. Rozpowszechnienie używania konopi indyjskich w populacji 

szkolnej (deklaracja spożycia narkotyku „kiedykolwiek w życiu  

próbowałem/am oraz „próbowałam/em w ostatnim miesiącu”) 

 

 

                         kiedyś w życiu                                   w ostatnim miesiącu  

Źródło: J.Z. Montejo i in., El papel de la Atención Primaria ante los problemas de salud 
relacionados con el consumo de drogas, 2007, Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria, Barcelona 2009, s. 8. 

Rosnące spożycie kokainy i marihuany wynika przede wszystkim  
z bardzo wysokiej ich dostępności. 

W zakresie spożycia ecstasy, amfetaminy i środków halucyno-

gennych nie widać wyraźnego trendu wzrostowego. Ogólnie, częstość 
stosowania tych substancji wśród młodzieży jest niska, ale są one uży-

wane od 4 do 8 razy częściej przez osoby młode w wieku 15-34 lat niż w 

populacji osób w wieku 35-64 lata. Młodzi ludzie raczej sporadycznie 

sięgają po te używki.  
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Wykres 3. Rozpowszechnienie używania kokainy w populacji szkolnej  

(deklaracja spożycia narkotyku „kiedykolwiek w życiu próbowałem/am 

oraz „próbowałam/em w ostatnim miesiącu”) 

 

 
 

                         kiedyś w życiu                                   w ostatnim miesiącu  

Źródło: J.Z. Montejo i in., El papel de la Atención Primaria ante los problemas de salud 

relacionados con el consumo de drogas, 2007, Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria, Barcelona 2009, s. 9. 

Średni wiek rozpoczęcia używania narkotyków przedstawiono na po-

niższym wykresie. Wśród populacji uczniów wiek ten waha się od 13,2 
w przypadku papierosów do 15,8 w przypadku halucynogenów, zaś w 

populacji ogółem wynosi on odpowiednio 16,5 i 19,9 lat. 
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Wykres 4. Średni wiek sięgnięcia po narkotyki   
 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  J.Z. Montejo i in., El papel de la Atención Pri-
maria ante los problemas de salud relacionados con el consumo de drogas, 2007, Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Barcelona 2009, s. 9. 

Przeciętny wiek pierwszego sięgnięcia po używki był stabilny w cią-

gu ostatniej dekady. Częściej po narkotyki sięgają mężczyźni niż kobie-
ty, dotyczy to wszystkich grup wiekowych. Wiek sięgnięcia po używki 

jest niższy w przypadku mężczyzn niż kobiet.  

Jednakże w przypadku alkoholu, papierosów i marihuany różnice 
pomiędzy płciami są mniej widoczne. W przypadku papierosów naj-

większy wzrost w stosowaniu używek odnotowano między 1997  

i 2003 r. (z 19,1% do 27%) i dotyczył grupy kobiet między 35. a 64. 

rokiem życia. W grupie młodzieży 14-18 lat palenie papierosów jest o 10 
punktów procentowych wyżej notowane wśród kobiet niż wśród męż-

czyzn.  

Także zastosowanie leków nasennych bez recepty jest bardziej po-
wszechne wśród kobiet niż u mężczyzn w każdym wieku, nawet  

w populacji szkolnej 14-18 lat.  
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1.3. Przemoc wobec osób młodych w Hiszpanii 

Według badań M. José Díaz Aguado4 możemy mówić o trzech sytua-

cjach związanych z przemocą wśród młodzieży5: 

 Młodzież jako widz, świadek przemocy: większość młodych 

ludzi (81%) uważa, że przemoc jest bardzo lub dość po-
wszechna w hiszpańskim społeczeństwie. Bardziej o tym są 

przekonane dziewczęta. Szczególnie dotyczy to osób między 

15 i 24 lat; 

 Młodzież jako ofiary przemocy: większość młodych ludzi 

(62%) twierdzi, że były ofiarami przemocy w przeszłości. 

Wśród tych, którzy odpowiedzieli twierdząco 34% mówi  

o przemocy fizycznej, 13% o przemocy emocjonalnej. 18% 

twierdziło, że najczęściej jest to przemoc fizyczna ze strony 
znajomych ze szkoły. Według tych badań chłopcy są dwa ra-

zy częściej ofiarami przemocy niż dziewczęta;  

 Młodzież jako sprawcy przemocy: większość (79%) twierdzi, 

że nigdy nie uczestniczyła w brutalnych działaniach, zaś 18% 
przyznało się do takich działań. Są to najczęściej ataki  

w szkole i dotyczą ataków fizycznych, w których trzykrotnie 

częściej biorą udział chłopcy. 

Dane źródłowe pokazują, że w Hiszpanii rośnie przemoc wobec osób 
młodych. Badaniami tego zjawiska zajmuje się m.in. Fundacja ANAR, 

która przygotowała „Informe de Violencia contra la Infancia”6.   

Z zebranych danych wynika, że przemoc wzrosła o 13,6% w 2012 r.  

w stosunku do roku poprzedniego.  
Fundacja od 2010 r. obsługuje dostępny przez całą dobę numer tele-

fonu 116000 – taki sam na terenie całej Unii Europejskiej, pod którym 

udzielane są porady, pomoc prawna i społeczna dla dzieci i ich rodzin.  
Według badania, tylko w 2012 roku organizacja odebrała łącznie 

324.643 połączeń, tzn. o 67% więcej niż w 2011 roku i udzieliła pomocy 

1778 dzieciom i młodzieży, głównie ofiarom przemocy fizycznej 
(28,7%), ofiarom przemocy w szkole (15,5%) lub psychicznego znęcanie 

się (14,7%), porzucenia (12,4%), wykorzystywania seksualnego 

                                                        
4 M.J. Díaz Aguado, La violencia de los adolescentes como reflejo de la sociedad, Adul-
ta, Congreso Ser Adolescente Hoy. FAD y MTAS, Noviembre del 2005. 
5 I. Silva Diverio, La adolescencia y su interrelación con el entorno, Instituto de la Ju-

ventud, s. 63. 
6 Tłum. Raport na temat przemocy wobec dzieci, 2012 r. 
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(11,5%), ataków spoza rodziny (7,6%), przemocy w rodzinie (6,9%), 

cyberprzemocy (1,5%), pornografii dziecięcej (0,8%).   
Z odebranych połączeń 98,3% pochodziło od dzieci i młodzieży, po-

zostałe od osób dorosłych. Na poniższym wykresie przedstawiono dane 

dotyczące lokalizacji i liczby wykonanych połączeń do Fundacji. Prawie 
1/3 połączeń (27,2%) pochodziła z regionu Cast Leon, w dalszej kolej-

ności z Madrytu – 15,3%. Analizując wskaźnik liczby połączeń do liczby 

dzieci w regionie wynika, że jest on najwyższy także w tym regionie, a 
w dalszej kolejności w regionie Rijoha – 11%. 

Najczęstsze były rozmowy orientacyjne (315.656 przypadków), zaś 

w przypadku 8.987 były to rozmowy wymagające udzielenia pomocy 

psychologicznej. Osoby młode dzwonią najczęściej z problemami  
w relacjach – 20,1%, z przemocą fizyczną – 6% i przemocą w szkole. 

Poza oczywistymi przypadkami przemocy istotnymi (nie ujętymi na 

wykresie) są problemy uczuciowe – 18,3%, seksualne – 13,5% oraz psy-
chologiczne – 10,9%.  

Odnotowano 1778 spraw związanych z przemocą w stosunku do 

dzieci i młodzieży, w tym 503 zgłoszone przez same dzieci i młodzież. 

Ze zgłoszonych spraw prawie jedna trzecia dotyczyła przemocy fizycz-
nej, przemocy w szkole 15,5% oraz przemocy psychicznej 14,7%. 

W 2012 r. zanotowano 13.105 zgłoszeń poleconych przez różnego 

rodzaju podmioty oraz 428 interwencji specjalnych. 
 Do wydziału społecznego zgłoszono 6.963 sprawy, w tym przez 

służby ochrony dzieci – 238; centrum usług społecznych – 1053; cen-

trum społeczne – 93; służby ratunkowe – 924; centrum mediacji rodzin-
nej i organizacji pozarządowych – 498; służby edukacyjne – 998;  

służby medyczne 1174; służby bezpieczeństwa państwa – 154;  

terapię psychologiczną – 929; organizacje pozarządowe – 108; pozostałe 

152, organizacje społeczne – 642. 
W 344 przypadkach podjęto interwencje. Dotyczyły one najczęściej 

przemocy fizycznej w 36,3%; przemocy psychicznej – 7,8%; porzucenia 

– 15,7%; ryzyka psychospołecznego – 23,2%. Interwencje podjęto na 
podstawie zgłoszenia przez komunalne służby społeczne – 64,2%; służ-

by ochrony dzieci – 30,4%; służby społeczne – 1,6%; wyspecjalizowane 

służby bezpieczeństwa i organy – 2,1% i inne – 1,4%. 
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Wykres 5. Lokalizacja i udział wykonanych połączeń według regionów   

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-

ción ANAR, s. 6. 
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Wykres 6. Przypadki przemocy – zestawienie porównawcze dzwoniących  

w %   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-
ción ANAR, s. 7. 
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Wykres 7. Przypadki różnego rodzaju przemocy zgłoszone podczas rozmów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-
ción ANAR, s. 11. 

Dział prawny Fundacji przyjął 6.142 sprawy, w tym 4.130 od insty-

tucji udzielających porad prawnych; prawników – 958; siły bezpieczeń-

stwa 625. Dział prawny interweniował w 84 przypadkach, w tym 50% 
przypadków dotyczyło przemocy domowej, zaginięcia to 21,4% przy-

padków, a w 8,3% to molestowanie seksualne. Interwencje podjęto 

głównie po zgłoszeniu przez różne siły bezpieczeństwa – 64,3%; organi-
zacje poszukujące zaginionych – 13,1%; lokalną policję – 9,5%. 

Z zaprezentowanych danych wynika, że najczęściej sprawcami 

przemocy są ojcowie, koledzy ze szkoły lub matki.  

Najczęściej ofiarami przemocy stają się kobiety. Maltretowanie fi-
zyczne w 55% dotyczyło kobiet, maltretowanie psychiczne w 57%, 

przemoc seksualna – 75%, przemoc w szkole – 54% kobiet. Jedynie 

agresja „pozarodzinna” dotyczyła w 53% mężczyzn.7    

                                                        
7 Tipo de violencia y sexo del menor afectado 2012,  Informe de Violencia contra la In-
fancia, Fundación ANAR, s. 17. 
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Wykres 8. Sprawcy przemocy wśród nieletnich 

 
Źródło: Informe de Violencia contra la Infancia, Fundación ANAR, s. 16. 

 

Analizując wiek dziecka i rodzaj przemocy widać, że najczęściej 
ofiarami przemocy padała młodzież w wieku 13-17 lat.  

Na kolejnych wykresach przedstawiono rodzaj przemocy stosowanej 

wobec dziecka i jego wiek.   

Przemoc fizyczną stosowano najczęściej wobec 13-17-latków prawie 
50%, 1/3 dotyczyła dzieci w wieku 8-12 lat.  
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Wykres 9. Przemoc fizyczna a wiek poszkodowanego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-

ción ANAR, s. 18. 

Przemoc psychiczną stosowano najczęściej wobec dzieci młodszych 
w wieku 8-12 lat (43%) oraz młodzieży w wieku 13-17 lat – 37%.  

W przypadku porzucenia ofiarami są najczęściej dzieci w wieku 0-7 

lat – 43% oraz dzieci w wieku 8-12 lat. 
Przemoc szkolną najczęściej doświadczają 13-17-latkowie, następnie 

dzieci w wieku 8-12 lat.  

Przemoc seksualną odczuły na sobie przede wszystkim najmłodsze 

dzieci – prawie 40% przypadków oraz w 30% młodzież w wieku 13-17 
lat.  
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Wykres 10. Przemoc psychiczna a wiek poszkodowanego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-

ción ANAR, s. 18. 

Wykres 11. Porzucenie a wiek poszkodowanego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-
ción ANAR, s. 18. 
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Wykres 12. Przemoc w szkole a wiek poszkodowanego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-

ción ANAR, s. 18. 

Wykres 13. Przemoc seksualna a wiek poszkodowanego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia, Funda-
ción ANAR, s. 18. 

W przypadku przemocy najczęściej była ona stosowana codziennie 
46,1% i jednorazowo – 19%.  
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Wykres 14. Częstotliwość stosowania przemocy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informe de Violencia contra la Infancia,  
Fundación ANAR, s. 19. 

Czas odczuwania przemocy był zróżnicowany. Niestety, najczęściej był 

to stan długotrwały – powyżej jednego roku – 43,5%. 

Wykres 15. Czas trwania przemocy 

 
Źródło: Informe de Violencia contra la Infancia, Fundación ANAR, s. 20. 
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Tylko w ubiegłym roku 1.778 dzieci, które znalazły wsparcie  

w Fundacji ANAR, stało się ofiarami przemocy. Według badań przemoc 
psychologiczna lub emocjonalna są nadużyciami w większym stopniu 

akceptowanymi i tolerowanymi przez społeczeństwo. Taka postawa wy-

nika najczęściej z braku wykształcenia i ignorancji, a przy braku fizycz-
nych obrażeń trudniej jest zdiagnozować i udowodnić nadużycie. Stąd 

też przemoc wobec dzieci jest jednym z najważniejszych problemów do 

rozwiązania.  
 



 

 

 

ROZDZIAŁ 2. 

PROGRAMY POMOCY DLA MŁODZIEŻY 

UZALEŻNIONEJ I OFIAR PRZEMOCY 

2.1. Walka z uzależnieniami w Hiszpanii8 

Narodowy Plan Antynarkotykowy9 to inicjatywa rządowa powstała  

w 1985 roku, która ma na celu koordynację i promowanie polityki doty-

czącej przeciwdziałaniu narkomanii, realizowana jest przez różne władze 
i instytucje społeczne w Hiszpanii. 

Według dekretu królewskiego nr 200/2012, utworzono w Minister-

stwie Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości Delegaturę Rządową Kra-

jowego Planu ds. Narkotyków.  
Struktura organizacyjna tworzona jest przez międzyresortowy Zespół 

Narodowego Planu ds. Narkotyków, w skład którego wchodzą ministro-

wie: zdrowia, opieki społecznej i równości, spraw zagranicznych, spraw 
wewnętrznych i sprawiedliwości, edukacji, kultury i sportu, zatrudnienia 

i zabezpieczenia społecznego, finansów. Sekretariat Grupy Międzyresor-

towej prowadzony jest przez Delegata Rządowego ds. narkotyków. Sto-

sunki między rządem centralnym a wspólnotami autonomicznymi odby-
wają się za pośrednictwem dwóch organów:  

 Konferencji Sektorowej, której przewodniczy minister zdro-
wia, opieki społecznej i równości – jest politycznym organem 

decyzyjnym, utworzonym przez członków Międzyresortowe-

go Zespołu oraz dyrektorów odpowiedzialnych za politykę 
przeciw narkomanii w autonomicznych regionach; 

 Komisji Interregionalnych pod przewodnictwem Delegata 

Rządu ds. narkotyków, które są bezpośrednio odpowiedzialne 

za część istniejących planów regionalnych w zakresie narko-

                                                        
8 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad http://www.pnsd.msssi.gob.es/ 
Categoria1/presenta/home.htm.  
9 Org. Plan Nacional sobre Drogas. 
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tyków w 17 regionach i autonomicznych miastach Ceuta i 

Melilla.  

 Dekret królewski 200/2012 reguluje szczegółowo, w artykule 7, 

funkcje przypisane dla Delegatury Rządu.  Delegatura Rządu pełni funk-

cje zarządzania, koordynacji i nadzoru służbowego. W zakresie kompe-

tencji Ministerstwa Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości, pod kierow-

nictwem sekretarza stanu ds. opieki społecznej i równości leży podej-
mowanie działań zmierzających do zmniejszenia tempa narkomanii i 

rozwój programów profilaktycznych, leczenia, rehabilitacji oraz ograni-

czania szkód związanych z uzależnieniami.  
Delegatura Rządu odpowiada m.in. za realizację następujących funkcji:  

 pełni rolę Sekretariatu Międzyresortowego Zespołu;  

 wspiera i koordynuje współpracę władz, instytucji publicz-

nych i prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, w celu 
realizacji działań w zakresie Narodowego Planu Przeciwdzia-

łania Narkomanii, zapewniając niezbędne wsparcie technicz-

ne;  

 opracowuje i przedkłada propozycje krajowych strategii an-

tynarkotykowych i planów działania, które rozwijają się w 

koordynacji z władzami publicznymi i partnerami społecz-

nymi; 

 koordynuje instytucje uczestniczące w Krajowym Planie 

Przeciwdziałania Narkomanii;  

 promuje udział przedsiębiorstw i organizacji społecznych  

w działaniach Krajowego Planu Przeciwdziałania Narkoma-

nii, promuje włączenie działań przeciw uzależnieniom w spo-

łeczną odpowiedzialność biznesu;  

 wspiera i promuje szkolenia dla pracowników służby zdrowia 

i innych specjalistów w zakresie aspektów narkotyków  

i narkomanii; 

 prowadzi i koordynuje działania w zakresie zbierania infor-

macji i danych dla Hiszpańskiego Obserwatorium Narkoty-
ków i Narkomanii;  

 zachęca do działalności badawczej na poziomie kraju  

w dziedzinie narkotyków i narkomanii oraz proponuje priory-

tety badawcze, które są zgodne z celami Narodowego Planu 
Przeciwdziałania Narkomanii;  

 promuje systemy ewaluacji programów integracji profilakty-

ki, leczenia i rehabilitacji społecznej finansowanych z Naro-

dowego Planu Przeciwdziałania Narkomanii;  
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 opracowuje i kieruje ogólnokrajowym badaniem dotyczącym 

zażywania narkotyków w szkołach średnich i badaniem go-

spodarstw domowych na temat alkoholu i narkotyków  
w Hiszpanii, gromadzi i przetwarza informacje, tworzy 

wskaźniki składające się na państwowy system informacji  

o narkomanii;  

 uczestniczy w posiedzeniach odpowiednich organizacji mię-

dzynarodowych, a także uczestniczy w realizacji umów doty-

czących narkotyków;  

 jest państwowym organem komunikacji z Europejskim Cen-

trum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.  

W środowisku szkolnym prowadzone są programy profilaktyczne. 
Jedne to zorganizowane programy prewencyjne, skierowane głównie do 

uczniów szkoły podstawowej i średniej. W 2009 roku wzięło w nich 

udział 1.394.755 uczniów, zaś w 2010 r. liczba ta wynosiła 1.512.735. 

Programy te łączą w sobie interaktywną metodologię, obejmują zwykle 
od 5 do 20 godzin lekcyjnych, wymagają specjalistycznego szkolenia 

specjalistów oraz obejmują około 35% uczniów.  

Kolejne to specjalne działania realizowane w szkołach, a związane 
m.in. z obchodami dnia walki z narkomanią i często mają charakter in-

formacyjny, zwiększający świadomość. W 2010 r. brało w nich udział 

995.739 uczniów, czyli prawie ponad dwa razy więcej niż 2009 r. 
(435.499). Trzeci rodzaj działalności to programy informacyjne  

i podnoszące świadomość niebezpieczeństwa wynikającego ze spożywa-

nia alkoholu i narkotyków.  

W ramach środowiska rodzinnego prowadzone są działania,  
w których biorą udział rodzice. W 2010 r. w programach profilaktycz-

nych wzięło udział 219 260 rodziców, w porównaniu do 172.923 w 2009 

r. oraz 96.468 w 2004 r. Rodzice najczęściej uczestniczą w zajęciach w 
formie „Szkoła dla rodziców”. Elementy zazwyczaj uwzględniane w 

tego typu działaniach to oprócz informacji o narkotykach, rozwój umie-

jętności edukacyjnych oraz ustanowienie jasnych zasad dotyczących 
spożywania alkoholu i narkotyków. W niektórych wspólnotach autono-

micznych rozwijane są kursy nauczania na odległość za pośrednictwem 

platformy internetowej, tak jak w przypadku Kantabrii.  

Prowadzone są działania organizujące czas wolny – w 2010 r. w tego 
typu aktywnościach brało udział 404.692 dzieci, o 100.000 mniej niż  

w 2009 roku. Są to uniwersalne programy prewencyjne, chociaż  

w niektórych przypadkach skierowane do grup docelowych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Działania prowadzone we współpracy bran-
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ży hotelarsko-gastronomicznej są coraz liczniejsze. Delegatura Rządu ds. 

Narodowego Planu ds. Narkotyków finansuje lokalne inicjatywy w celu 
opracowania takich programów, ukierunkowanych przede wszystkim na 

młodych odbiorców. W roku 2010 r. sfinansowano 62 programy o war-

tości 3,82 mln euro.  

Tabela 1. Liczba uczestników w programach prewencji w latach 2008-2010 

Liczba uczestników  2008 2009 2010 

Liczba szkół w zorgani-
zowanych programach  

1.602.821  1.394.755  1.512.735 

Liczba uczniów w kon-
kretnych działaniach 

400.000  435.499  994.739 

Liczba nauczycieli  30.180  68.043  67.078 

Liczba rodzin  152.822  172.923  219.260 

Liczba dzieci zagrożo-
nych  

41.489  37.352  45.861 

Liczba uczestników w 

alternatywnych progra-
mach spędzania czasu 
wolnego  

565.650  495.857  404.692 

Źródło: Plan Nacional Sobre Drogas Memoria 2010, Ministerio De Sanidad, Servicios 

Sociales E Igualdad, s. 16. 

W ciągu całego 2010 roku leczono 94.403 osoby uzależnione od nar-
kotyków w 526 ambulatoriach regionalnych. Oznacza to niewielki 

wzrost o 1,20% w porównaniu z 2009 r. Liczba narkomanów, którym 

udzielono pomocy terapeutycznej, wzrosła o 6,6% do 8134 w 2010 roku. 

W szpitalnych jednostkach detoksykacji przebywało w 2010 r. 3984 
pacjentów, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 2009 roku. Liczba 

osób leczonych w programach serwisowych metadonu w 2010 r. wynio-

sła 81.022, co stanowi wzrost o 4,12% w porównaniu do 77 811 w roku 
2009. Realizowano także programy wymiany igieł i strzykawek  

(2.672.324 strzykawki przez mobilne 1.029 punktów). W przypadku 

programów pomocy wyjścia z alkoholizmu, w roku 2010 r. 411 ambula-
toryjnych ośrodków udzieliło pomocy  61.231 pacjentom, 70 oddziałów 

szpitalnych 3.162 osobom.  

We wszystkich więzieniach wdrożono programy prozdrowotne  

i prewencyjne.  
W odniesieniu do działań na rzecz integracji społecznej osób dotknię-

tych narkomanią nastąpił wzrost liczby osób, które biorą udział  
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w programach integracyjnych (13051 w 2010 roku z 12.729 w 2009 r.), 

potwierdzając trend z poprzednich lat. Spadła zaś liczba beneficjentów 
programów szkoleniowych (7023 w 2010 r., w porównaniu do 8506  

w 2009 r.).  

Z okazji prezydencji hiszpańskiej, Delegatura Rządu Narodowego 
Planu ds. Narkotyków zorganizowała dwie imprezy: europejską konfe-

rencję na temat kompleksowego podejścia do polityki narkotykowej 

(Madryt, 23 i 24 marca 2010 r.) oraz seminarium na temat badań nauko-
wych i transferu wiedzy w dziedzinie walki z narkotykami i narkomanią 

(Santander, 28 i 29 czerwca 2010 r.).10 

Profilaktyka jest kierowana przede wszystkim do dwóch grup: osób 

małoletnich i rodzin zagrożonych, a programy są często opracowywane 
w szkole lub w jej środowisku.  

2.2. Programy pomocy ofiarom przemocy wobec nieletnich  

2.2.1. Daphne III11 

Beneficjentami programu12 będą dzieci, młodzież i kobiety, które są 

ofiarami przemocy lub istnieje ryzyko, że staną się ofiarami przemocy.  

Główne grupy docelowe programu obejmują między innymi rodziny, 
nauczycieli i kadrę nauczycielską, pracowników socjalnych, policji  

i straży granicznej, władze lokalne, krajowe i wojskowe, medyczne  

i paramedyczne, pracowników wymiaru sprawiedliwości, organizacje 
pozarządowe, związki zawodowe i wspólnoty wyznaniowe.  Dostęp do 

programu jest otwarty dla organizacji i instytucji prywatnych lub pu-

blicznych (władze lokalne na właściwym poziomie, wydziałów uniwer-

sytetów i ośrodków badawczych), z zastrzeżeniem, że ich działania do-
tyczyć będą zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzie-

ży i kobiet, ochrony przed przemocą, wspierania ofiar, realizacji działań 

promujących odrzucenie przemocy lub wspierania zmian postaw i za-
chowań wobec szczególnie narażonych grup i ofiar przemocy.  

Program pomaga chronić dzieci, młodzież i kobiety przed wszelkimi 

formami przemocy oraz ma na celu osiąganie wysokiego poziomu 

                                                        
10 Plan Nacional Sobre Drogas Memoria 2010, Ministerio De Sanidad, Servicios 
Sociales E Igualdad, s. 7-10. 
11 Dz.U. UE L 173/19 z dnia 03.07.2007. 
12 Daphne III - Program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy 

wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka, Program Unii Euro-
pejskiej na lata 2007-13, kontynuacja Daphne i Daphne II. 
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ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.  Cele ogólne pro-

gramu przyczyniają się, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, młodzieży i 
kobiet, do rozwoju polityk Wspólnoty, a konkretnie do tych związanych 

ze zdrowiem publicznym, sprawami człowieka i równości płci oraz z 

działaniami mającymi na celu ochronę praw dzieci oraz zwalczanie han-
dlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego. Celami szczegółowymi pro-

gramu są: 

 Wspomaganie i wspieranie organizacji pozarządowych 
(NGO) i innych organizacji.  

 Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych skierowa-

nych do określonego kręgu odbiorców, np. w określonych 
zawodach, właściwych organów, określonych grup ludności i 

grup ryzyka, w celu poprawy zrozumienia zjawiska przemocy 

i promowanie tolerancji zera do przemocy, a ponadto aby za-

chęcić do pomocy ofiarom oraz raportowania aktów przemo-
cy właściwym organom.  

 Rozpowszechnianie wyników uzyskanych w ramach progra-

mów Daphne i Daphne II, wraz z ich adaptacją, transferem i 

wykorzystaniem przez innych beneficjentów lub na innych 
obszarach geograficznych.  

 Identyfikacja i intensyfikacja działań przyczyniających się do 

pozytywnego traktowania osób narażonych na przemoc,  

w tym poprzez podejście, które ma wzmacniać postawę sza-
cunku dla nich i wspierania ich dobrostanu oraz samorealiza-

cję.  

 Tworzenie i wspieranie interdyscyplinarnych sieci, które ma 

na celu wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych 

i innych organizacji działających na tym polu.  

 Działania mające na celu zbieranie informacji faktycznych  

i rozbudowę bazy wiedzy, wymiany i rozpowszechniania in-

formacji oraz dobrych praktyk, w tym przez badania nauko-

we, szkolenia, wizyty studyjne, jak też wymiany personelu.  

 Projektowanie i testowanie wiedzy, materiałów edukacyjnych 

dotyczących ochrony przed przemocą wobec dzieci, młodzie-

ży i kobiet oraz uzupełnianie i dostosowywanie materiałów 

już dostępnych do użytku w innych obszarach geograficznych 
lub dla innych grup docelowych.  

 Badanie zjawisk związanych z przemocą i ich wpływ na ofia-

ry i społeczeństwa jako całości, w tym kosztów zdrowia, go-
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spodarczych i społecznych w celu zwalczania głównych 

przyczyn przemocy na wszystkich poziomach społeczeństwa.  

 Opracowanie i realizacja programów wsparcia ofiar i osób 

zagrożonych przemocą oraz programów interwencyjnych dla 

sprawców przy zapewnieniu bezpieczeństwa ofiar.   

 Działania takie jak analizy i badania, badania opinii publicz-

nej i ankiety.  

 Realizacja projektów ponadnarodowych leżących w interesie 

Wspólnoty.  

 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych lub in-

nych organizacji działających w ogólnym interesie europej-

skim, związane z ogólnymi celami programu.  

Uczestnikami programu mogą być wszystkie podmioty publiczne, 
przedsiębiorstwa, jednostki naukowe z obszaru Unii Europejskiej,  Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), krajów kandydujących, Euro-

pejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Całkowity budżet 

programu to: 116,85 mln euro, poziom dofinansowania wynosi 80%. 

2.2.2. Program pomocy Miasta Madryt dla dziewcząt ofiar 

przemocy13 

Wspólnota jest pionierem w tworzeniu programu specjalizującego się 

w opiece nad dorastającymi dziewczętami w wieku od 14 do 18 lat, które 

doświadczają przemocy, zarówno w związku, jak i w rodzinie. Celem 

programu jest poszukiwanie, rozpoznawanie i przeciwdziałanie przypad-
kom przemocy w rodzinie, gdzie bezpośrednią ofiarą jest nastoletnia 

kobieta. Program posiada dwa poziomy. Pierwszy poziom to usługi on-

line, bezpłatny telefon w zakresie doradztwa społecznego i prawnego, 
zaś drugi poziom oferowany jest przez specjalistyczne jednostki opieki. 

Pierwszy poziom obejmuje także kampanie informacyjne i zapobiegania 

przemocy seksualnej w szkołach. Ponadto stworzono internetowy prze-
wodnik, który zawiera praktyczne informacje, które pomogą młodzieży i 

rodzinom w identyfikacji ewentualnych przypadków nadużyć oraz bez-

płatny, poufny, działający 24 godziny na dobę numer. Pomoc dostępna 

jest poprzez witrynę www.madrid.org, e-mail vgjovenes@madrid.org 
lub telefon 012.  

                                                        
13 http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_ FA&cid=135420 1430 834& 

language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura 
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Drugi poziom opieki składa się z jednostek opieki specjalistycznej  

i interwencji w celu zapewnienia osobistej pomocy młodym ludziom, 
którzy doświadczają sytuacji przemocy. Opieką objęte są także rodziny, 

które identyfikują lub podejrzewają, że ich córki mogą być  

w toksycznym związku i potrzebują wsparcia.  

2.2.3. Program pomocy młodym ofiarom przemocy  

seksualnej
14

 

Andaluzyjski Instytut Kobiet realizuje psychologiczny program bez-
płatnej opieki dla nieletnich kobiet ofiar przemocy w rodzinie  

w Andaluzji. Ten pilotażowy program został stworzony z zamiarem 

udzielenia fachowego doradztwa indywidualnego i grupowego dla kobiet 
w wieku od 14 do 18 lat, które są lub były ofiarami przemocy domowej  

i zostały objęte bezpłatną opieką specjalistyczną. Program jest odpowie-

dzią na zdiagnozowany problem rosnących przypadków przemocy sek-

sualnej doznanej przez młode kobiety.  W ostatnich latach odsetek kobiet 
poniżej 30. roku życia zamordowanych przez swoich partnerów sięga 

30%.  

Program obejmie opieką psychologiczną kobiety od 14 do 18 lat – ofiary 
przemocy w rodzinie oraz informacje i wskazówki dla matek, rodziców  

i opiekunów takich kobiet. Celami szczegółowymi są: wsparcie i doradz-

two w celu identyfikacji i zaspokojenia potrzeb ofiary, ocena stanu po-
szkodowanej,  działania minimalizujące bezpośrednie skutki i ewentual-

ne następstwa, zapobieganie bardziej poważnym konsekwencjom prze-

mocy. Program ma objąć około 80-90 osób w ciągu 9 miesięcy.  

 Pomoc obejmuje sesję wstępną 2-godzinną oraz 5-6 sesji jednogo-
dzinnych przypadających dla jednej uczestniczki oraz utworzenie grup 

roboczych podczas dziesięciu 2-godzinnych sesji w każdej prowincji.  

  W tych przypadkach, które wymagają skierowania do konkretnej in-
stytucji opieki (zdrowotnej, społecznej, psychologicznej, prawnej  

i policji), terapeuta przekazuje stosownym instytucjom informacje. Mat-

ka, ojciec lub opiekun nieletniego musi podpisać świadomą zgodę przed 
rozpoczęciem programu.  

                                                        
14 http://www.ayto-aljaraque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=234 
7&Itemid=1064 
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2.3. Programy przeciwdziałania narkomanii skierowane do 

młodzieży15 

Od czasu utworzenia Narodowego Planu Narkomanii w 1985 roku, 

pojawiły się liczne inicjatywy mające na celu zapobieganie zażywaniu 
narkotyków przez młodych ludzi. Programy te nie są głównie kierowane 

do nastolatków, ale obejmują także dzieci młodsze.  

2.3.1. Przygoda życia  

„La aventura de la vida” jest to program profilaktyki, który wspiera 

edukację zdrowotną. Przygotowany przez stowarzyszenie EDEX, pro-
gram ten osiągnął znaczące efekty w Hiszpanii i jest z powodzeniem 

wdrażany w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Skierowany jest do dzie-

ci w wieku od 8 do 11 lat. Zawiera 36 opowieści pogrupowanych  

w czterech obszarach: poczucie własnej wartości, umiejętności życiowe, 
narkotyki i zdrowe nawyki. Historie są odzwierciedlane w albumach  

z naklejkami, zróżnicowanych ze względu na poziomy nauczania (trzeci, 

czwarty, piąty i szósty rok edukacji). 

2.3.2. Zapobiegać, aby żyć 

„Prevenir para vivir” – to wspólne działania w celu usystematyzo-

wania zapobiegania narkomanii w środowisku szkolonym. Program, 

stworzony i promowany przez Fundację Przeciwko Narkomanii (FAD), 

jest realizowany między innymi w Walencji, Andaluzji, Madrycie. Jest 
skierowany do dzieci i młodzieży od 3. do 15. roku życia. Z praktyczne-

go podejścia, ma na celu ułatwienie włączenia programów profilaktycz-

nych w szkołach za pośrednictwem informacji, szkoleń i wsparcia dla 
rodziców oraz nauczycieli. Składa się z przewodnika dla każdej klasy dla 

uczniów i materiałów dla szkoły (podręczniki, filmy, pliki itp.).  

2.3.3. Doświadczenia z edukacji zdrowotnej w szkołach: 

PPCDE 

„La experiencia de educar para la salud en la escuela: PPCDE”  

– program jest włączony do programów nauczania, które mają na celu 

                                                        
15 J.Z. Montejo i in., El papel de la Atención Primaria ante los problemas de salud rela-

cionados con el consumo de drogas, 2007, Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria, Barcelona 2009, s. 53 i nast. 
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zapewnienie społeczności szkolnej narzędzia do pracy z radzeniem sobie 

z narkomanią. Program w zasadzie jest realizowany na terytorium 
Wspólnoty Autonomicznej Galicji i był finansowany w ramach Narodo-

wego Planu Przeciwdziałania Narkomanii w Galicji. Jest skierowany do 

dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Aplikacja składa się z 11 sesji średnio-
rocznie i jest poprzedzona przez 25-godzinne szkolenie dla nauczycieli. 

Zawiera materiały edukacyjne, zeszyty, prezentacje wideo.  

2.3.4. Discover 

Program proponuje zmniejszenie ryzyka związanego z narkotykami 

poprzez styl życia, indywidulane postawy.  
Składa się z ośmiu poziomów, z których każdy przeznaczony jest dla 

innej grupy wiekowej od 3 do 16 lat. Opiera się ona na podejmowaniu 

odpowiedzialnych decyzji i składa się z trzech głównych części: a) roz-
wój poczucia własnej wartości, b) informacje na temat narkotyków, c) 

umiejętności podejmowania decyzji i budowania relacji. Każdy poziom 

składa się z poradnika dla nauczyciela, książki kart dla uczniów  

i rodziny. 

2.3.5. A ty, co o tym myślisz? 

Program jest w zasadzie do motywowania nauczycieli i uczniów do 

klasowej dyskusji na różne tematy ściśle związane z życiem nastolatków. 

Jest skierowany do młodych ludzi w wieku 16-18 lat. Działalność opiera 
się na pracy w formie sześciu spotkań informacyjnych na temat niektó-

rych kluczowych kwestii: życie w grupie, rozrywka, reklama  

i moda, młodzieży i dorośli, relacje osobiste, młodzież i świat. Nauczy-

ciel ma również poradnik, który pomaga w wykorzystaniu materiałów.  

2.3.6. Alcazul  

To program, który za pośrednictwem rekreacji ma na celu zapewnie-

nie zdrowego spędzenia czasu wolego i zmniejszenia wpływu niektórych 

czynników ryzyka (uczucia poszukiwania, antyspołeczne postawy, presja 
grupy etc.). Jest finansowany z Regionalnego Planu ds. Narkotyków w 

regionie Castilla-La Mancha. Skierowany jest do nastolatków i młodzie-

ży od 12 do 18 lat.  
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2.3.7. Budowanie zdrowia 

„Construyendo salud” jest hiszpańską adaptacją jednego z najlepiej 

ocenianych programów w zakresie zapobiegania narkomanii: programu 
„Trening umiejętności życiowych” G. Botvin. Przystosowany został 

przez hiszpański Uniwersytet w Santiago de Compostela. Siłą napędową 

programu była umowa współpracy zawarta między Ministerstwami Edu-
kacji, Zdrowia i Spraw Wewnętrznych w celu wspierania edukacji zdro-

wotnej w szkole. Jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 11 

do 15 lat. Składa się z 13 jednostek przeznaczonych do realizacji  

w klasie, obejmuje 17 sesji po 50 minut. Zawiera informacje na temat 
papierosów, alkoholu i innych substancji, a także umiejętności  

i osobistych zasobów, które chronią przed zażywaniem narkotyków. 

2.3.8. Wśród wszystkich 

Adaptacja i rozbudowa programu „Budowanie zdrowia”. Rozszerza 

materiały, które obsługują jednostki dydaktyczne. Składa się z 17 jedno-
stek lekcyjnych dla dziewięciu osób, przeznaczonych do stosowania w 

ciągu 21 sesji 50-minutowych. Składa się także z kursu 20-godzinnego 

dla nauczycieli oraz Programu Rodzina do zrealizowania w domu i na 
spotkaniach w szkole. 

2.3.9. THC. Que fer?  

Program Prewencji Konopi Indyjskich przeznaczony jest do pracy  

z młodzieżą. Jego głównym celem jest ograniczenie używania  marihua-

ny lub opóźnienie wieku osób sięgających po narkotyki. Cele szczegó-
łowe obejmują: wspieranie rozwoju i utrzymanie postawy korzystnej dla 

zdrowia, abstynencja narkotykowa, opóźnienie wieku sięgania po narko-

tyk. Program jest podzielony na dwie jednostki nauczania rozwinięte w 
sumie w cztery sesje. Pierwsza jednostka jest informacyjną na temat 

konopi i pokazuje mylne przekonania związane z tym narkotykiem. Dru-

ga część odnosi się do umiejętności podejmowania decyzji społecznych, 
komunikacji i asertywności. Program składa się z podręcznika nauczy-

ciela, który zawiera płytę CD-ROM z materiałami do każdej sesji dla 

uczniów. 

2.3.10. Déjame que te cuente algo sobre... los porros 

Celem tego programu jest dostarczenie argumentów, które pomagają 
młodym ludziom zbudować system wartości oparty na obiektywnych  
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i naukowo udowodnionych tezach. Treść wykładu wskazuje na korzyści 

płynące z abstynencji narkotykowej, definiuje ryzyka związane  
z zażywaniem narkotyków.  

Program składa się z pięciu sesji 1,5-godzinnych. Program zawiera 

także przypomnienie szkolenia dla wychowawcy oraz materiały infor-
macyjne dla młodzieży. 

2.3.11. Bezdymne ESO  

Jest to program edukacyjny opracowany przez Ministerstwo Zdrowia 

Andaluzji, zapobiegający i opóźniający wiek sięgnięcia po papierosy 

przez uczniów w andaluzyjskich szkołach. Składa się z serii działań edu-
kacyjnych w zakresie zapobiegania paleniu papierosów. Program skie-

rowany jest do uczniów szkół średnich.  

Celami programu są: informowanie uczniów o konsekwencjach pale-
nia papierosów, przemycie papierosów i jego konsekwencjach, pokaza-

nie krytycznego podejścia do reklam papierosów, przekazanie umiejęt-

ności przeciwdziałania presji grupy rówieśniczej. Odpowiedzialny za 

rozwój działalności będzie niepalący lub w inny sposób zobowiązuje się 
nie palić w trakcie opracowywania programu. 

2.3.12. DINO 

Program edukacyjny zapobiegania narkomanii skierowany do dzieci.  

Skierowany jest do uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej i stanowi 
część zakresu edukacji na rzecz promowania zdrowego stylu życia. 

Uwaga koncentruje się na papierosach i alkoholu, po które najszybciej 

sięgają dzieci i młodzież.   

Cele programu to: wspieranie poczucia własnej wartości i umiejętno-
ści społecznych (umiejętności komunikacyjne asertywności, rozwiązy-

wania problemów i konfliktów interpersonalnych); znaczenie zdrowego 

ciała i umysłu. Całość dostosowana jest do wieku uczniów. 

2.3.13. Herkules 

Program Herkules – podejmowanie decyzji i rozwiązywanie proble-

mów to program profilaktyki antynarkotykowej, podejmowania decyzji i 

rozwiązywania problemów jako czynnika ochrony przed zachowaniami 

ryzykownymi. Program składa się z 12 zajęć praktycznych o różnym 
czasie trwania, w którym proces nauczania będzie podsumowany na 

końcu każdej sesji. Zabawny charakter programu jest jednym z jego 

głównych atutów. Punktem wyjścia jest historia Herkulesa i każda sesja 
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stanowi jedną z 12 jego prac, które należy rozwiązać. Program ma na 

celu wyposażenie uczniów w umiejętności działania racjonalnego  
i przemyślanego, a nie pod wpływem impulsu. 

2.3.14. Program nauki i rozwoju emocjonalnego Ulisses  

Jest to program profilaktyki antynarkotykowej poprzez formalny 

rozwój osobisty, jako czynnik ochronny przed zachowaniami ryzykow-
nymi. Program składa się z 10 sesji oraz sesji zamykającej, obejmuje 

prace praktyczne o zmiennej długości, co oznacza dynamiczną metodo-

logię, aktywną i przyjemną dla uczestników. Odnosząc się do doświad-

czeń, na przykładzie Odyseusza i jego towarzyszy podczas podróży do 
domu po wojnie trojańskiej, uczniowie uczą się, jak zachować samokon-

trolę, zmniejszyć lęk, osiągnąć sukces w sytuacjach społecznych i roz-

wiązywania problemów bez uciekania się do niezdrowej alternatywy.  

2.3.15. Órdago! Wyzwanie życia bez narkotyków 

Program oparty jest na konkretnych i praktycznych narzędziach (ze-
stawie broszur), które umożliwiają wdrożenie w szkołach i rodzinach 

procesu modyfikacji czynników związanych z nadużywaniem narkoty-

ków przez młodzieży. Jest to adaptacja z kanadyjskiego programu. Pro-
gram jest skierowany do nastolatków w wieku od 12 do 15 lat. Obejmuje 

cztery godziny sesji dla wykładowców i 20 sesji dla uczniów, podzielo-

nych na cztery lata nauki: w pierwszym roku siedem, potem sześć, cztery 
i trzy. Program obejmuje również cztery sesje dla rodziców. 

2.3.16. Ty decydujesz 

Jest to program profilaktyki antynarkotykowej. Podnosi umiejętność 

młodzieży w podejmowaniu decyzji w oparciu o lepsze zrozumienie 

sytuacji, w których młodzież sięga po narkotyki.  
Jest to jeden z pierwszych programów w Hiszpanii, realizowany na 

Balearach i w Katalonii. Jest skierowany do młodzieży w wieku 12-15 

lat. Praca realizowana jest w zespołach i przy pomocy nauczyciela  
z czterema komiksowymi rysunkami, które przedstawiają różne codzien-

ne sytuacje w życiu społecznym nastolatków. Czas trwania programu 

wynosi siedem godzin i obejmuje sesję z rodzicami. 
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2.3.17. Film i edukacja wartości 

Pogram wykorzystuje film jako narzędzie zapobiegania uzależnie-

niom. Skierowany jest do nastolatków i młodzieży w wieku od 12 do 18 
lat. Prezentacja filmu podkreślającego najważniejsze wartości  

i postawy jest pretekstem do ich omówienia po projekcji, aspekty te zo-

stają omówione w klasie. 

2.3.18. Barbakan 

Ma na celu wspieranie kampanii „nie używam”. Promowany jest 
przez Uniwersytet w Alicante. Jest skierowany do młodzieży pomiędzy 

12. a 15. rokiem życia.  

Program jest skonstruowany z ośmiu sesji trwających około godziny 
przy tygodniowym planie zajęć. Ma bardzo różnorodne materiały: skoro-

szyty sesji dla prowadzącego, książeczkę ucznia, książeczkę do filmu 

rodzinnego (16 scen, dwie na sesję), kwestionariusz oceny i książki in-

formacyjne o narkotykach.  

2.3.19. Wartości w literaturze 

Użycie literatury jako edukacyjnych zasobów do kształtowania war-

tości i umiejętności osobistych to cel programu realizowanego przez 

Regionalny Plan Przeciwdziałania Narkomanii w Murcji. Dzięki zaanga-
żowaniu nauczycieli literatury, etyki do pracy z uczniami poprzez czyta-

nie dzieł literackich, które ujawniają czynniki ryzyka specyficzne dla 

dorastania i konfliktowe sytuacje, które pozwalają nam wyjść poza sferę 

fikcji, dokonuje się promowanie krytycznego stanowiska i refleksyjnego 
czytania. Program jest skierowany do nastolatków w wieku 12-15 lat. 

Podręcznik składa się z dziewięciu zeszytów niezależnie zebranych ma-

teriałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.  

2.3.20. Limit 0 

Program przeciwdziałania piciu alkoholu. Wskazuje wpływ alkoholu 

na prowadzenie pojazdów i ryzyko związane z prowadzeniem pojazdów 

pod wpływem alkoholu. To pakiet materiałów dydaktycznych do reali-

zacji z uczniami 12-15-letnimi. Obejmuje siedem zagadnień do przepro-
wadzenia w klasie w trakcie siedmiu lub ośmiu sesji półtoragodzinnych. 

Centralnym elementem Programu jest CD-ROM o nazwie „Limit 0”, 

który zawiera interaktywny program komputerowy symulacji prowadze-
nia pojazdu pod wpływem alkoholu przy różnym jego poziomie we krwi. 
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Wśród materiałów jest samouczek, filmy o związku spożycia alkoholu z 

wypadkami drogowymi, książeczka z arkuszami i kwestionariuszami dla 
uczniów.  

2.3.21. Dwa pomysły, aby pomóc naszym dzieciom 

Miasto Castello de Leon stara się informować i uwrażliwiać rodzi-

ców uczniów ze szkół w mieście w zakresie pomocy szkołom w lepszym 
przygotowaniu rodziny do prowadzenia edukacji dzieci i konieczności 

szkoleń na temat zapobiegania narkomanii. Program zawiera zestawy dla 

rodziców obejmujące pouczający film o przeciwdziałaniu narkomanii, 

przewodnik informacyjny, arkusz oceny i list motywacyjny do rodziny. 
Nauczyciele są odpowiedzialni za dystrybucję wśród rodzin oraz doko-

nanie oceny i interwencji. 

2.3.22. Interwencja z nieletnimi  

Program miasta Madryt, uważany za jeden z najbardziej wszech-

stronnych i skonsolidowanych programów, działa od 1992 r. Wykrywa 
on nieletnich sięgających po narkotyki, interweniując w sytuacjach za-

grożenia i oferuje kompleksowe leczenie dzieci i ich rodzin.  Opiera się 

na czterech podstawowych strategiach koordynacji zasobów w okolicy, 
poszukiwania zagrożonych dzieci, obejmuje wskazówki i porady dla 

rodzin, leczenie dzieci w ośrodkach opieki dla narkomanów. 

2.3.23. Trening umiejętności społecznych, strategie radzenia 

sobie i rozwiązywania problemów 

Program odnosi się do identyfikacji zachowań problemowych  

i narkomanii wśród dzieci, które są w grupie wysokiego ryzyka, zmian  
w ich postawach, wiedzy i wartości oraz rozwijania pozytywnych postaw 

wobec zdrowego stylu życia, podnosząc te umiejętności. Program bazuje 

na kursach, technikach radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania 
problemów. Realizowany jest w formie 8-10 sesji.  
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ROZDZIAŁ 3. 

CENTRUM WARSZTATOWE DLA MŁO-

DZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM16 

3.1. Informacje ogólne  

Zespół funkcjonujący w ramach Centrum składa się z czterech osób: 

osoby zarządzającej ośrodkiem, psychologa oferującego wsparcie emo-

cjonalne dla młodzieży, doradcy zawodowego oraz praktyka wprowa-
dzającego młodzież do nauki zawodu w ramach warsztatów. Grupa 

uczniów (w liczbie około 15 osób) poznaje np. zawód hydraulika. Do 

ośrodka mogą być też przyjmowane osoby powyżej 50. roku życia (50 

plus), uczące się czy osoby młode, które przerwały naukę. Działania 
ośrodka kierowane bezpośrednio do młodzieży podejmowane są  

w zależności od wysokości środków i inicjatyw rządowych. Realizowane 

są wówczas projekty oferowane dla różnych grup wiekowych,  
a wspólnym mianownikiem jest praca na rzecz czerwonego krzyża.  

W ramach ośrodka szereg prac odbywa się w oparciu o specjalistyczny 

program. Jeśli do ośrodka zgłasza się osoba wyrażająca zainteresowanie 

nauką, zostaje skierowana na szkolenie, w następstwie doradca zawodo-
wy doradza, w jaki sposób taka osoba mogłaby utrzymać swą pracę.  

Centrum kształci specjalistów (praktyków), zajmuje się też wspar-

ciem w ramach znalezienia pracy, co odróżnia ośrodek od typowej szko-
ły średniej. Strategia działania ośrodka bez względu na grupę, do której 

kierowany jest program skupia się na ofercie szkoleń. Uczestnicy szko-

leń dzieleni są na grupy w zależności od potrzeb, które wskazują  
w ankiecie, szkolenia realizowane w zależności od rodzaju zamówień na 

nie. W czasie szkolenia prowadzący starają się rozwiązywać problemy 

powstałe w danej grupie szkoleniowej. Sytuacja na rynku pracy  

w Hiszpanii jest obecnie bardzo trudna, dlatego też pracownicy ośrodka 

                                                        
16 CEFIRE – Centro de Formación del Profesorado, http://www.fguv. org/opal/ in-
dex.asp?ra_id=27. 
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starają się dostosowywać program kształcenia do sytuacji panującej na 

rynku, do oczekiwań przedsiębiorców danych branż.  
W Centrum działa też psycholog oferujący opiekę psychologiczną. 

Celem jest stworzenie miłej sytuacji, atmosfery pracy i nauki, wówczas 

młodzież czuje się pewnie, może dobrze i dużo pracować, jest bardziej 
wydajna i zachęcona do pracy. Motywacja sprawia, iż młody człowiek 

jest w stanie maksymalnie wykorzystywać swoje umiejętności i predys-

pozycje. Tworzone są małe grupy szkoleniowe, dzięki czemu łatwo i 
szybko rozwiązywane są wszelkie problemy czy konflikty. Stworzono 

specjalną tabelę, w której odnotowuje się osiągnięcia każdej z grup 

szkoleniowych każdy członek grupy ma wgląd w tabelę osiągnięć. Kolor 

zielony – oznacza pozytywne zachowanie, kolor czerwony – nieobec-
ność na zajęciach. Taki sposób wskazywania efektów szkoleniowych, 

wpływa motywująco na zachowanie młodzieży, która na bieżąco obser-

wuje swoje zachowania i na bieżąco wyciąga wnioski. System tabela-
ryczny uznany został za pozytywny i wspierający młodzież w przepro-

wadzaniu samooceny własnego działania. W każdej z grup wiekowych 

sprawdził się i został uznany za skuteczny.  

W Hiszpanii obserwuje się też pozytywny rozwój zjawiska wolonta-
riatu. Osoby wykształcone z chęcią pomagają i współpracują z młodzie-

żą wymagającą wsparcia (co nie jest niestety charakterystyczne dla pol-

skich uwarunkowań). Wolontariat realizowany jest na zasadzie współ-
pracy w formie: starszy brat-starsza siostra. Młodzież pracuje razem na 

zasadzie douczania się, pomaga sobie w odrabianiu lekcji. Obecna re-

forma systemu edukacyjnego w Hiszpanii, tak jak w Europie dotyczy 
systemu kształcenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na efekty kształ-

cenia.  

3.2. Profil ucznia ośrodka   

Osoby zgłaszające się do ośrodka to jednostki wykluczone z rynku 

pracy, często nie posiadające wykształcenia, osoby 15 plus czy powyżej 
30. roku życia, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Celem funk-

cjonowania ośrodka jest wsparcie rozwoju młodego człowieka, wypra-

cowanie w nim nawyków zawodowych, wypracowanie w nim potencjału 
na znalezienie pracy. Praca z młodzieżą odbywa się specjalnych salach 

warsztatowych. Często młodzież sama maluje sale, co skutkuje tym, iż 

nikt z nich potem nie niszczy swej pracy. W ten sposób młodzież uczy 

się szacunku do własnej i cudzej pracy, poznaje, iż praca to ogromny 
wysiłek.    
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3.3. Warsztat „Doradztwo i wczesna interwencja” 

W ramach warsztatu uruchomiono model planowania kariery dla 

młodzieży ze środowisk dotkniętych przemocą i uzależnieniami, połą-
czono usługi planowania kariery i interwencji kryzysowej, zastosowano 

przykłady narzędzi diagnostycznych i doradczych dostosowanych do 

problemów dla młodzieży z rodzin patologicznych (związanych z odnaj-
dywaniem motywacji, uświadomieniem uzależnień, radzeniem sobie ze 

stresem). W ramach warsztatów mają miejsce specjalistyczne wykłady, 

prezentacje oraz spotkania z przedstawicielami instytucji partnerskich, 

pracownikami instytucji doradczych lub interwencji kryzysowych.           
Jednym z ostatnio realizowanych projektów w ramach ośrodka jest 

„PREVI –  „Przeciwdziałanie uzależnieniom” ("PREVencion  Drogode-

pendencias"). Projekt dotyczy współpracy z osobami, które w dość póź-
nym wieku straciły pracę w fabryce ceramiki. Dzięki kursom osoby te 

zmieniły swoje nastawienie do pracy, nauczyły się pracy na nowym sta-

nowisku pracy, nie żałowały tego co utraciły bezpowrotnie, nauczyły się 

cenić to co mają obecnie, jeśli chodzi możliwości podjęcia pracy.  
 



 

 

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI  

4.1. Informacje ogólne 

 Centrum Kształcenia Nauczycieli zajmuje się edukacją nauczycieli. 

Działania Centrum prowadzone są w trzech ośrodkach, zajmują się one 
wsparciem nauczycieli w miastach, ale i na obszarach wiejskich. Cen-

trum jest typową instytucją publiczną, która za priorytet uznaje kształce-

nie szczególnie w dobie kryzysu. W ramach Centrum oferowane są kur-
sy dla nauczycieli, realizowane są programy krajowe, polegające na pra-

cy z osobami, aby w najlepszy sposób wykorzystać ich umiejętności, jak 

też najlepiej im pomóc. Działania Centrum bazują na różnorodności, stąd 

też identyfikowane są różne problemy poszczególnych osób.  Mają miej-
sce prace nad rozwojem osobistym każdej osoby wymagającej wsparcia, 

aby ryzyko wyłączenia jej ze środowiska było jak najmniej odczuwalne 

czy trwało krótko.  
Centrum, jako instytucja podlega Generalnej Dyrekcji ds. Edukacji. 

Obok Centrum równolegle funkcjonują instytucje pozarządowe pełniące 

podobne funkcje, jak np. Czerwony Krzyż. 
W ramach placówki realizowane są działania mające na celu przygo-

towanie zawodowe osób pod kątem dostosowania ich zdolności zawo-

dowych do sytuacji, jaka ma miejsce obecnie na rynku pracy  

w Europie. Obecnie na poziomie eksperymentu stosowany jest podwójny 
system praktyk i wprowadzanie na rynek pracy. Obok Centrum Kształ-

cenia Nauczycieli działają też centra oferujące kursy reprezentantom 

innych zawodów, gdzie za istotne uważa się modyfikowanie programów 
nauczania i dostosowywanie ich do sytuacji na rynku pracy.  

4.2. Rozwiązywanie problemów młodzieży 

Funkcjonuje strona internetowa, z której mogą korzystać wszyscy za-

interesowani, czyli dzieci, rodzice, czy sami nauczyciele. W sytuacji 

pojawienia się problemu, konfliktu, wszyscy mają dostęp do strony in-
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ternetowej, gdzie prezentowane są metody czy szanse na radzenie sobie 

z problemem. W sytuacji, kiedy pojawi się problem, każda placówka 
musi go zarejestrować, pod kodem utajnionym. Typowymi przykładami 

tzw. konfliktów występujących w ośrodkach jest np. sprzedaż narkoty-

ków, czy funkcjonowanie grup przestępczych. Wówczas należy powia-
domić policję lub inne służby celem interwencji. Interwencja powiązana 

jest ze wsparciem oferowanym w ramach programów walki z przemocą, 

definiujących problemy przemocy, dzięki czemu łatwo identyfikować 
problem.  Na stronie internetowej rodzice mogą zapoznać się z formami 

współpracy szkoły z rodzicami czy dziećmi. Za pośrednictwem strony 

internetowej można nawiązać kontakt z innymi ośrodkami kształcenia i 

wsparcia, funkcjonują też tzw. zakładki dotyczące gier dla dzieci, mate-
riałów pouczających rodziców, jak wspólnie się uczyć czy bawić itp. Na 

stronie dostępne są też publikacje, jak też można znaleźć aktualne regu-

lacje prawne. Opracowano również specjalny formularz, na podstawie 
którego można zgłaszać zdarzenia dotyczące przemocy uczniów wobec 

nauczycieli.  

Istotny jest sposób reagowania samej administracji na pewne zacho-

wania w szkole, czyli dyrekcji, psychologa. Natomiast rodzice są zobo-
wiązani zgłaszać wychowawcy każdy akt przemocy czy to na terenie 

szkoły, czy poza nią. Z kolei wychowawca ma obowiązek zgłaszać ten 

fakt dyrektorowi szkoły. Dyrektor ocenia wówczas wagę problemu bądź 
istnieje konieczność wezwania policji, czy może sprawa zostaje roz-

strzygnięta we własnym zakresie, we własnej placówce. Dyrektor może 

taki problem zgłosić do inspektora nadzoru przemocy poprzez stronę 
internetową. Jeśli wymagana jest jego interwencja, musi on pojawić się 

w danej placówce razem z psychologiem. Psycholog pełni rolę mediatora 

konfliktu, inspektor pełni rolę prawnika, doradza co robić, aby sytuacja 

nie powtórzyła się. Często tzw. młodzież konfliktowa zostaje przekazana 
pod opiekę psychiatrów, nawet na kilka tygodni.  

Placówki współpracują w kwestii zapobiegania przemocy oraz lob-

bingowi już od sześciu lat. Każda ze szkół posiada psychologa, co 
znacznie ułatwia współpracę i daje możliwość szybkiego zakończenia 

danego konfliktu. Ponadto organizowane są fora, konferencje, gdzie 

przedstawiane są tzw. narzędzia pomocnicze. W roku 2011 odnotowano 
aż 270 interwencji w szkołach podstawowych z obszarze Castellone. 

Opracowano plan zapobiegawczy, zapewniający ochronę ofierze. Pro-

gram taki opracowuje psycholog, wychowawca, dyrektor i inspektor 

nadzoru.  
Funkcjonują też ośrodki będące pomostami między ośrodkami inter-

wencji a podmiotami czy osobami, które potrzebują interwencji. Działają 
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w społecznościach lokalnych, w szkołach, identyfikują czynniki ryzyka. 

Obok tego typu ośrodków działają też organizacje pozarządowe oferują-
ce programy zapobiegawcze. Organizowane są projekty, jak np. Projekt 

Kino, w ramach którego uczniowie chodzą do kina, następnie analizują  

z nauczycielem treść filmu z uwzględnieniem zachowań pozytywnych  
i negatywnych. Kolejny Program Amigo kierowany jest do młodzieży, 

która ma problemy z narkotykami. Programy tego typu często skupiają 

ok. 400 uczniów czy nawet 90 placówek szkolnych. Ponadto ośrodki 
zajmują się przeprowadzaniem szkoleń dla nauczycieli, którzy przecho-

dzą przeszkolenie, jak mają działać w razie pojawienia się poważnych 

problemów typu problemy przemocy czy uzależnienia. Obecnie, nieste-

ty, w dobie kryzysu pula środków przekazywana jako środki publiczne 
na walkę z przemocą bądź uzależnieniem znacznie zmniejszyła się. 

Wprowadzono pewne oszczędności, podręczniki nie są wydawane, lecz 

można je drukować ze stron internetowych. Znacznie ograniczono część 
wydawanych publikacji, zmniejszono liczebność grup szkoleniowych, 

aby zminimalizować koszty. Jest też pozytywna strona obniżania kosz-

tów związanych z realizacją programów wsparcia, mianowicie programy 

kierowane dla rodzin pojawiają się on-line i wówczas można korzystać z 
nich z domu.  

Każdego roku przyznawane są nagrody poszczególnym ośrodkom za 

pomysły w zakresie dobrych praktyk, np. szkoła w Betxi została nagro-
dzona za pozytywne praktyki z zakresu dobrego współdziałania, współ-

pracy na rzecz likwidacji przemocy w szkole. Każda ze szkół otrzymała 

do realizacji program, w którym znalazły się kwestie dotyczące ograni-
czania przemocy w szkole i wspierania dobrych zachowań.   

 

 



 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 5. 

OŚRODEK RESOCJALIZACJI 

MŁODOCIANYCH WIĘŹNIÓW  

5.1. Informacje ogólne o placówce  

Ośrodek resocjalizacji pod Castellone to jeden z pięciu funkcjonują-

cych w całej Walencji. Ośrodek skupia od 45 do 53 uczniów, w wieku 

14-20 lat, są to zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Celem działania 
ośrodka jest zapewnienie osadzonym resocjalizacji, jak też umożliwienie 

nauki. Osadzeni pracują w grupach, obecnie funkcjonuje siedem takich 

grup roboczych. Ośrodek jest wyposażony w bibliotekę, sale lekcyjne (w 

tym najnowsze interaktywne tablice, niezwykle użyteczne podczas nauki 
języków obcych), symulatory do jazdy samochodem, basen, boisko. W 

wielu salach lekcyjnych i warsztatowych wyposażenie, czyli drewniane 

meble zostały zrobione przez samych uczniów ośrodka.  
Młodzież znajdująca się w ośrodku odbywa naukę zgodnie z wymo-

gami programowymi. Za dobre wyniki w nauce czy sprawowanie ucz-

niowie – osadzeni są nagradzani (np. mogą dzielić pokój z kolegą, oglą-

dać filmy wieczorem).  
Ośrodek zatrudnia 11 nauczycieli, 2 nauczycieli specjalistów (dojeż-

dżających), 6 koordynatorów oraz personel techniczny. Nauczyciele 

często pełnią też funkcję psychologów, ponieważ ich wychowankowie to 
osoby z poważnymi problemami, które nawet nie potrafią się nimi dzie-

lić z innymi. Każdy z uczniów ma szansę szybszego zwolnienia, po to, 

aby móc jak najszybciej rozpocząć funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Jedynym mankamentem jest fakt, iż po opuszczeniu ośrodka osoby takie 

nie są monitorowane, nie śledzi się ich losów i poczynań.  

5.2. Pobyt ucznia w ośrodku  

Każda osoba trafiająca do ośrodka ma zagwarantowany czas na adap-

tację w nowych warunkach. Niektóre osoby potrzebują też pomocy w 
formie odwyku zanim wstąpią na ścieżkę resocjalizacji. Ważną rolę 

przypisuje się aktywizacji młodzieży, zwłaszcza w obszarach wspólnej 
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pracy, uczenia się, wykonywania zaleconych zadań (typu produkcja me-

bli, karmników, mozaiki). Powstałe produkty są często realizowane na 
zamówienie określonych instytucji lub też przekazywane są do domów 

opieki czy domów dziecka.   

W momencie, kiedy osoba trafia do ośrodka, przeprowadzany jest  
z nią wywiad, który pozwala zakwalifikować ją do danej grupy roboczej 

bądź też klasy. Uczniowie, którzy są niepełnoletni mają nauczyciela 

opiekuna oraz wychowawcę. Uczniom przyznawane są punkty za dobre 
sprawowanie. Każda osoba trafiająca do ośrodka rozpoczyna swój pobyt 

w tzw. domu nr 1. Z biegiem czasu i w wyniku dobrego zachowania 

zmienia ona standard zakwaterowania na lepszy (większe pomieszcze-

nie, swoboda przemieszczania się po ośrodku, możliwość dzielenia po-
koju z inną osobą, telewizor, wejście na basen, widzenia z rodziną, 

uczestnictwo w koncercie, uczestnictwo we mszy). Osoby z większym 

wyrokiem17 mają utrudniony dostęp do nagród, ale też mają takie możli-
wości.   

Ośrodek dotychczas współpracował z przedsiębiorcami (zwłaszcza 

firmami lokalnymi), protegował młodzież do zatrudnienia w ramach 

danej branży, niestety obecna sytuacja ze względu na kryzys gospodar-
czy sprawia, iż przedsiębiorcy są bardzo ostrożni, jeśli zatrudniają to 

swoich pracowników, chociaż i tych zwalniają lub kierują na ograniczo-

ny czasowo etat. Obok edukacji uczniowie odbywają też 16-godzinną 
praktykę oraz 25-godzinne szkolenia zawodowe. Grupy, w których pra-

cuje młodzież, są to grupy profilowane, np. grupa ogrodników, stolarzy, 

elektryków, istnieją też grupy mieszane. Każda osoba pracująca w grupie 
jest oceniana pod kątem jakości wykonywanej pracy, tego co lubi robić, 

czy też predyspozycji. Każdy z uczniów ośrodka musi zaliczyć 85% 

wszystkich rodzajów zajęć. W następstwie uczniowie są zobligowani do 

przystąpienia do egzaminów, lecz odbywających się poza ośrodkiem. 
Przedmioty ogólne, teoretyczne, które muszą zaliczyć uczniowie to ma-

tematyka, fizyka itp. Każdy z uczniów ma możliwość przystąpienia do 

matury, ponieważ jest do tego odpowiednio przygotowany.      
Ciekawostką jest fakt, iż uczniowie pielęgnują mały ogród botanicz-

ny i ptaki umieszczone w klatkach (około 200 sztuk). Mogą uprawiać też 

zioła, czy inne rośliny ozdobne. Po zakończeniu zajęć opuszczając każdą 
z pracowni, warsztat czy ogród uczniowie poddawani są rewizji (chodzi 

tu zwłaszcza o przedmioty ostre).   

                                                        
17 W ośrodku mogą znaleźć się nawet osoby, które dokonały najcięższego przestępstwa, 
czyli dopuściły się morderstwa.   
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Ośrodek funkcjonuje dzięki środkom finansowym pochodzącym  

z budżetu krajowego, czasem otrzymuje też wsparcie w ramach specjal-
nych programów naprawczych, czy programów unijnych.  

 



 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 6. 

SZKOŁA PODSTAWOWA JAKO PRZYKŁAD 

BARDZO WCZESNEJ INTERWENCJI  

PRZYSZŁEJ MŁODZIEŻY 15 PLUS – EDUCARTA 

Szkoła podstawowa funkcjonująca w mieście Betxi swoje działania 

skupia głównie na młodzieży sprawiającej trudności. Szkoła umiejsco-

wiona jest na terenie marginalnej dzielnicy miasta, którą zamieszkuje 

około 70% emigrantów z Afryki (z Maroka), w dużej mierze pochodze-
nia arabskiego. Taka sytuacja sprawia, iż prowadzenie działalności edu-

kacyjnej narażone jest na wiele trudności. Dzielnica miasta, w której 

umiejscowiona jest szkoła, przeżyła dwie fale emigracji. Pierwsza miała 
miejsce w latach 70. XX w. i była to emigracja pochodząca z Hiszpanii, 

kolejna zaś jest pochodzenia arabskiego, z Afryki.  

W związku z taką sytuacją uczniowie tej szkoły pochodzą z różnych 
środowisk, często z rodzin, które nie troszczą się o wykształcenie,  

a często nie znają nawet i nie chcą poznać kultury hiszpańskiej. Wielu 

uczniów, jak też ich rodziców, kiedy przyjeżdża do Hiszpanii nie zna 

nawet języka hiszpańskiego.  
W placówce szkolnej od dwóch lat pracownicy administracji starają 

się wprowadzać nowe rozwiązania, służące wsparciu trudnej młodzieży. 

Nawiązano więc współpracę z Uniwersytetem w Castellone, zaangażo-
wano rodziców w nauczenie, opracowano specjalne techniki angażujące 

rodziców w pracę z młodszymi uczniami. Obecnie rozpoczyna się pro-

gram nauki języka dla rodziców, którego pomysł jest nietypowy. Pro-
gram będzie realizowany na zasadzie: jedni rodzice będą uczyli drugich 

rodziców (hiszpański-arabski-francuski). Nauka będzie prowadzona w 

formie zajęć pozalekcyjnych. Ponadto sami rodzice mogą być obecni na 

zajęciach swoich dzieci, mogą czynnie brać udział w wieczorkach lite-
rackich. W ramach programu przewiduje się tworzenie grup interaktyw-

nych, np. nauczyciel i czworo rodziców. W takich grupach rodzic czy 

nauczyciel pełni rolę osoby nadzorującej zajęcia.  
W związku z faktem, iż środowisko szkoły jest dość zróżnicowane, 

pojawiają się pewne konflikty na tle zachowania własnej tożsamości, 
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narodowe, jak też religijnej. Jest to dość delikatny temat, dlatego też 

organizowane są spotkania dla rodziców, nadzorowane przez nauczycie-
li, celem ułatwiania wyjaśniania sporów i nieścisłości oraz wypracowa-

nia pewnych nowych rozwiązań korzystnych dla stron konfliktu.  

Organizowane są też spotkania pozwalające na przybliżenie różnych 
kultur, są to np. kursy gotowania, gdzie uczestnicy przygotowują potra-

wy charakterystyczne dla danego kraju. Tego rodzaju spotkania, oparte 

na współpracy z rodzicami w istotny sposób wpływają na ich zaangażo-
wanie w pracę dzieci oraz samej placówki. Wyniki współpracy szkoły i 

rodziców uznawane są za bardzo pozytywne, w istotny sposób ograni-

czające powstałe konflikty. Rodzice zachęceni na spotkaniach, pracują z 

dziećmi w domu, czytają razem książki, nadzorują odrabianie lekcji 
przez dzieci, co oczywiście przekłada się na wyniki w szkole, jak też na 

relacje rodziców z dziećmi.  

6.1. Zajęcia indywidualne 

Szkoła, jak już wspomniano, jest zaangażowana we współpracę  

z Uniwersytetem w Castellone i studentami w ramach Programu Nau-
czanie usługą. Podczas realizacji programu studenci poznają metody 

pracy w szkole, mają możliwość proponowania swoich rozwiązań, część 

z nich zostaje wolontariuszami i pomaga w pracy w szkole.  
Ponieważ specyfiką regionu jest wielokulturowość, tworzone są gru-

py nauki języka hiszpańskiego. Z reguły są to grupy małe, które mają 

różny poziom językowy. Organizatorzy i prowadzący zajęcia starają się, 
aby dziecko uczęszczało na zajęcia przez okres dwóch lat, wówczas 

rzeczywiście daje to możliwość poznania i przyswojenia solidnych pod-

staw języka. Dzieci uczęszczające na zajęcia językowe pochodzą z róż-

nych części Hiszpanii, jak też z innych części świata, w tym wielu  
z Afryki czy nawet Chin. Praca w małych grupach na zasadzie zajęć 

indywidualnych, w składzie nauczyciel-uczeń zawsze przynosi efekty. 

Zwraca się szczególną uwagę na uczniów w wieku ok. 6-7 lat. Praca  
z takimi dziećmi powinna być pracą indywidualną, z uwagi na wiele 

powodów, w tym ze względu na to, że są to często dzieci zamknięte  

w sobie i niezbyt pewne siebie.  

6.2. Zajęcie informatyczne  

Zajęcia informatyczne organizowane są w grupach 15-18-
osobowych. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 7-10 lat. Dzieci te po-

chodzą z Maroka, z Marrakeszu. Obserwacje pozwalają wysnuć wnio-
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sek, iż dziewczynki szybciej aklimatyzują się w środowisku, szybciej się 

integrują, aniżeli chłopcy, którzy częściej są zamknięci w sobie. Dzieci 
pochodzące z innej części świata po kilku miesiącach potrafią bez trudu 

porozumiewać się w języku hiszpańskim, rozmawiać za pośrednictwem 

łącza internetowego. Praca z takimi dziećmi jest trudniejsza, to zupełnie 
inna praca niż praca w zwykłej w szkole, gdzie dzieci szybko integrują 

się, co daje też nauczycielom dużą satysfakcję. Jednak dzieci mające 

pewne problemy, chociażby natury językowej czy kulturowej, potrafią 
współpracować ze sobą, czasem łatwiej dzieciom nawzajem sobie tłu-

maczyć pewne kwestie niż nauczycielom, dlatego zajęcia informatyczne 

odbywają się na zasadzie wspólnych warsztatów.  

6.3. Zajęcia interaktywne 

Podczas zajęć interaktywnych dzieci są podzielone na cztery grupy. 
Pracują pod nadzorem nauczycieli, przy czym każda grupa pracuje nad 

innym tematem. Są to zajęcia najczęściej prowadzone z 7-latkami. Pod-

czas zajęć interaktywnych dzieci poznają różne miejsca, gdzie jeżdżą, 

które oglądają, a w dalszej kolejności opisują to, co widziały, co im się 
podobało. Zajęcia w grupach trwają ok. 10-15 minut, ten czas pozwala 

na sprawne rozwiązywanie zadań z matematyki, zadań logicznego my-

ślenia. Dzieci chętnie rozwiązują testy, pracują efektywnie, ponieważ nie 
są zestresowane i nie pracują pod presją. Ponadto nauczyciele organizują 

też wieczorki dla dzieci i rodziców, gdzie nauczyciele i dzieci mogą 

razem brać udział w zajęciach interaktywnych. 
Każdego dnia w szkole dzieci rozpoczynają zajęcia od godziny 9.00, 

potem mają przerwę na obiad (idą do domu lub pozostają w szkole na 

obiad). Młodsze dzieci po obiedzie mają dłuższą przerwę, kolejny blok 

zajęciowy rozpoczynają od 15.00 do 16.30 lub 17.00 i wszyscy ucznio-
wie kończą zajęcia o tej samej porze dnia.  

 



 

 

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7. 

SZKOŁA WIECZOROWA KSZTAŁCENIA 

OSÓB DOROSŁYCH  

 7.1. Informacje ogólne 

Szkoła organizuje kursy dla osób w różnym wieku. Organizowane są 

kursy nauki języków, informatyki, które podnoszą możliwości na rynku 
pracy. Minimalna emerytura w Hiszpanii to 400-500 euro miesięczne, 

jednak osoby starsze nie poszukują dodatkowych płatnych zajęć, rzadko 

też szukają dodatkowego źródła dochodów (kosztem oszczędzania np. na 

ogrzewaniu).  
W zajęciach szkoły uczestniczą osoby w bardzo różnym wieku.  

W wielu przypadkach nauczyciele pełnią funkcje psychologów, mento-

rów, ponieważ osoby uczestniczące w kursach często potrzebują też 
wsparcia psychologicznego.  

Uruchomiono stronę internetową, która daje możliwości prowadzenia 

edukacji na odległość.  Promowany jest w ten sposób model aktywnego 
uczenia się (Program j-klick). Program ten jest finansowany przez rząd 

kataloński. Na stronie internetowej zostaje umieszczony materiał przygo-

towany przez poszczególnych nauczycieli z danego tematu, profesjonali-

stów z danej tematyki. Autorzy tekstów nie pozostają anonimowi, bo-
wiem każdy, kto umieszcza materiał, ma obowiązek podać swoje dane 

personalne i instytucję, z której pochodzi.   

Uczniowie uczęszczający na kursy wieczorowe uczą się, aby zyskać 
certyfikat umożliwiający im w dalszej kolejności poszukiwanie odpo-

wiedniej posady. W ten też sposób poznają nowych ludzi, są bardziej 

otwarci na świat, potrafią funkcjonować w grupie.  
Zauważa się brak pewnych rozwiązań chociażby funkcjonujących  

w polskich realiach, jak idea mistrza, czyli współpraca osoby uczącej się 

z mentorem, który wspomaga przezwyciężanie przeciwności, wspiera. 

Powstaje pewna więź między osobą uczącą się a jej mentorem.  
W momencie, gdy osoba podejmuje pracę, kończy się współpraca z men-



64 

Część II. Dobre praktyki z Hiszpanii 

  

 

torem. W sytuacji, kiedy przewiduje się, iż osoba opuszczająca placówkę 

wychowawczą otrzymuje od państwa pewną kwotę na zagospodarowa-
nie, wówczas mentor monitoruje zagospodarowanie wyprawki, czy jest 

dobrze spożytkowana. Obecnie w czasie kryzysu ekonomicznego tego 

typu wsparcie może ulec likwidacji.  
W latach 90-tych XX w. w Hiszpanii funkcjonowały programy,  

w których osoby pracujące mogły się uczyć i otrzymywały za to wyna-

grodzenie. Problem bezrobocia osób w Polsce, ale też w Hiszpanii doty-
ka około 25% osób. Dlatego dobrze byłoby, żeby sytuacja osób po odej-

ściu ze szkoły zawodowej była monitorowana, aby doradztwo zawodowe 

wspomagało, wspierało młode osoby. Osoby trafiające na rynek pracy, 

przechodząc odpowiednie kursy, nabywają umiejętności bycia asertyw-
nym, uczą się, w jaki sposób rozmawiać z pracodawcą. Natomiast każdy 

doradca zawodowy powinien mieć przygotowanie pedagogiczne.  



 

 

 

ROZDZIAŁ 8. 

OBSERWATORIUM  RYNKU  PRACY  

– UNIWERSYTET W WALENCJI 18 

8.1. Czym jest Obserwatorium Rynku Pracy – OPAL? 

Obserwatorium Integracji Zawodowej i Doradztwa Zatrudnienia 

(OPAL – Observatori D'inserció Professional i Assessorament Laboral) 

służy pomocą wszystkim studentom i absolwentom Uniwersytetu  
w Walencji w celu poprawy ich możliwości zawodowych. Aby to osią-

gnąć, OPAL oferuje szeroki zakres usług, takich jak: wskazówki i pora-

dy; zatrudnienie i przedsiębiorczość; szkolenia; badania naukowe; po-

radnictwo i doradztwo.  
OPAL dysponuje zespołem specjalistów, którzy osobiście odpowia-

dają na pytania zainteresowanych, po uprzednim telefonicznym umó-

wieniu spotkania. Opal oferuje profesjonalne usługi doradztwa zawodo-
wego, zarówno w formie spotkań indywidualnych, jak też  

w fomie on-line z wykorzystaniem serwisu skype.  

OPAL oferuje zapisanie się do Placement Agency, gdzie można 

otrzymać dostęp do pośrednictwa/pracy: firmy zainteresowane zatrud-
nieniem studentów lub absolwentów Uniwersytetu Walencji mogą pu-

blikować swoje oferty, które przekazywane są mailowo w zależności od 

profilu zawodowego. Serwis Praca – kompiluje cotygodniowe oferty 
pracy publikowane w różnych mediach i wysyła pocztą mailową do sub-

skrybentów. Na portalu istnieje możliwość nagrania wideocurriculum, 

czyli multimedialnego CV.  
Dodatkowo OPAL publikuje „Boletín Universitario de Empleo Bu-

tletí-University” – biuletyn, dzięki któremu przedsiębiorstwa, studenci i 

absolwenci Uniwersytetu otrzymują aktualne wiadomości związane z 

rynkiem pracy. 
Także firmy chcące zatrudniać studentów czy absolwentów mogą  

bezpłatnie zarejestrować się na portalu. OPAL posiada bazę danych  

                                                        
18 http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=27 
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z ponad 10.000 użytkowników studentów i absolwentów posiadających 

doświadczenie lub bez doświadczenia zawodowego.  OPAL oferuje tak-
że kursy i szkolenia z zakresu technik i narzędzi poszukiwania pracy, 

przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz procedur wyboru  

i innych umiejętności, które są niezbędne w pracy.  
OPAL zamieszcza także samouczki i kursy e-learningowe, które mo-

gą pomóc w praktykach zawodowych, ułatwiają przygotowanie dobrego 

CV i listu motywacyjnego, jak też pomagają przygotować się do rozmo-
wy kwalifikacyjnej.  

OPAL prowadzi także monitoring zatrudnienia absolwentów Uni-

wersytetu w Walencji oraz badania dotyczące popytu przemysłowego. 

Jednym z podstawowych celów Obserwatorium (OPAL) jest systema-
tyczna analiza zatrudnialności absolwentów Uniwersytetu, poprzez ba-

danie zachowania i spojrzenie z różnych punktów widzenia na rynek 

pracy. W związku z tym, Departament Studiów i Analiz bada zatrudnie-
nie i szanse zatrudnienia. 

Analiza popytu biznesowego wykonywana przez OPAL opiera się na 

analizie poglądów pracodawców z prowincji Walencja na temat cech  

i kompetencji, które powinny być spełnione przez absolwentów, aby 
łatwiej im było znaleźć pracę w firmach. Wyniki są analizowane pod 

względem kwalifikacji i konkretnych obszarów specjalizacji. Dodatko-

wo, porównania są wykonane z perspektywy pracodawców  
i absolwentów biorących udział w badaniu. 

OPAL pomaga także w tworzenie miejsc pracy. Jeżeli student lub ab-

solwent ma pomysł na biznes i chce go rozwijać oraz jest przedsiębior-
czy, to proponuje mu się usługę Uniempren Crowdfunding. Jest to plat-

forma opracowana przez Uniwersytet w Walencji, przy wsparciu Mini-

sterstwa Edukacji Narodowej, w ramach kompleksowej opieki i zatrud-

nienia studentów Uniwersytetu, mająca na celu pomoc w zebraniu fun-
duszy. OPAL jest odpowiedzialny za realizację i rozwój pomysłu. 

OPAL organizuje także coroczne imprezy Forum Pracy organizo-

wane na Uniwersytecie w Walencji w celu kontaktowania firm i osób 
poszukujących pracy. 

OPAL oferuje także portal kariery. Jest to multimedialny poradnik  

z informacjami na temat różnych opcji kariery w związku z nauką na 
Uniwersytecie w Walencji.  

8.2. Wartości i jakość w OPAL 

OPAL opiera się na stepujących wartościach: 
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1) Orientacja na użytkownika – Obserwatorium dąży do zaspoko-

jenia potrzeb i wymagań użytkowników zgodnie  
z wysokimi standardami jakości i jest zorientowane na obsługę. 

2) Stała poprawa – dążenie do ciągłego doskonalenia procesów 

pracy i jakości oferowanych usług. 
3) Kreatywność i innowacje – ciągłe doskonalenie jest możliwe 

dzięki kreatywności osób pracujących w OPAL. 

4) Udział i zaangażowanie – zaangażowanie w cele OPAL, jak  
i zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

5) Praca zespołowa – aby osiągnąć cel, ważne jest, aby współpra-

cować zgodnie z globalną wizją, z włączeniem wszystkich zaan-

gażowanych osób i obszarów. 
Zainteresowanie ciągłym doskonaleniem jakości jest jedną z wartości 

OPAL. Aby zapewnić tę jakość, wykorzystywanych jest kilka mechani-

zmów, w tym kwestionariusze oceny satysfakcji użytkownika  
z usług OPAL, a w odniesieniu do ciągłego doskonalenia są rozważane 

propozycje, aby poprawić nasze procesy i usługi. 

W związku z tym, w 2006 r. system zarządzania jakością OPAL zdo-

był pierwszy certyfikat jakości ISO 9001. Certyfikat ten został zaktuali-
zowany do następujących działań: promocja i obsługa upowszechniania 

kształcenia, usług zatrudnienia, usług i serwisów informacyjnych, usług 

doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uniwersytetu 
Walencji. 

Polityka jakości OPAL opiera się m.in. na następujących zasadach: 

1) Rozwijanie umiejętności, które ułatwiają zatrudnienie absolwen-
tów Uniwersytetu. 

2) Promowanie szkoleń studentów w materiałach UV w celu 

zwiększenia ich szans na zatrudnienie. 

3) Zwiększenie zatrudnienia absolwentów Uniwersytetu w pracy 
współmierne z ich kwalifikacjami. 

4) Doradztwo indywidualne zawodowe dostosowane do potrzeb 

użytkowników usług. 
5) Wykorzystanie możliwości stwarzanych przez nowe technologie 

informacyjne do rozwoju funkcji szkolenia, informacji, porad  

i wskazówek. 
6) Badanie losów absolwentów Uniwersytetu, raporty na temat 

różnych podmiotów i grup społeczności uniwersyteckiej  

i społeczeństwa. 

7) Osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji i postrzeganej jako-
ści usług. 

8) Przestrzeganie wymogów prawnych i klientów własnych. 
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9) Stworzenie pozytywnego środowiska pracy, które sprzyja satys-

fakcji członków OPAL. 
 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 9. 

REKOMENDACJE WDROŻENIOWE 

 

9.1. Założenia modelu "Życie to Biznes" w woj. podlaskim  

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 

województwo podlaskie? Badania przeprowadzone przez Białostocką 

Fundację Kształcenia Kadr oraz OHP, jako Partnera projektu wskazują, 
iż w przypadku kryzysu gospodarczego młodzież o 60% silniej odczuwa 

jego skutki, częściej tracąc pracę i pozostając dłużej bezrobotna. Rewo-

lucyjne nastroje wśród młodzieży hiszpańskiej, zmierzające do zmian w 

konstytucji i obalenia monarchii dowodzą, iż wykluczenie z rynku pracy 
związane jest z silnym wykluczeniem z życia społecznego i poczuciem 

pozbawienia praw obywatelskich. Dlatego też problem młodzieży do 25. 

roku życia stał się głównym wyzwaniem specjalistów rynku pracy i zna-
lazł swoje priorytetowe miejsce w założeniach do programów na lata 

2014-2020, gdzie traktowany jest na równi z problemem osób po 50. 

roku życia. To przewartościowanie wskazuje na konieczność przygoto-

wania 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 mło-
dych 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 przy-
jęto wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie wsparcia młodzieży 

nowymi instrumentami aktywnej integracji, terapii uzależnień oraz prze-

ciwdziałających dalszej marginalizacji, opartymi na idei budowania śro-
dowiska rodzinnego w środowisku pracy, idei budowania samodzielno-

ści i odpowiedzialności za swoje życie oraz integracji w Internecie.  

Przyjęto, iż 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. 

W ramach każdego eksperymentu testowane będą różnorodne in-

strumenty wsparcia, odpowiadające trzem rodzajom barier zdiagnozo-
wanych w pierwszej, badawczej fazie projektu. Dlatego też w każdym 

modelu uwzględniono 3 typy barier we wszystkich wymienionych wyżej 

obszarach 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 rodzin dotkniętych 
problemem przemocy lub uzależnień. W modelu tym szczególną uwagę 
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zwrócono na budowanie społeczności przedsiębiorczych, stanowiących 

grupę wsparcia wzajemnego klientów o podobnych problemach i celach 
terapeutycznych oraz przestrzeni modelowania pozytywnych zachowań  

i postaw przedsiębiorczych opartych na poczuciu kontroli, wewnątrzste-

rowności oraz odpowiedzialności. Dlatego też model ten został zdefi-
niowany myślą przewodnią całego eksperymentu „Życie to Biznes”, 

który może wygrać lub przegrać, w zależności od własnego zaangażo-

wania w realizację pomysłu na życie. 

Wykres 16. Schemat modelu „Życie to Biznes” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+. 

Rodziny dotknięte przemocą lub uzależnieniami to drugi obszar in-

terwencji projektu związany z modelem „Praca jak Rodzina”. Z badań 
przeprowadzonych w pierwszej fazie projektu wynika, iż 72% miesz-

kańców woj. podlaskiego (najwięcej w kraju) zna rodziny, w których 

występuje co najmniej jedna forma przemocy, przy średniej krajowej 
64%. Ponadto 52% deklarowało, że mieszka w takich rodzinach (w kraju 

48%). 4% dzieci w kraju żyje w rodzinach alkoholików. Młodzież taka 

według badań FGI prowadzonych w projekcie ma utrudnione wejście na 

rynek pracy, „problem powyższy jest szczególnie znaczący z punktu 
widzenia małych miejscowości”. Związane jest to z występowaniem 

zjawiska, które zostało określone jako „…etykietowanie, i te dzieci z 

rodzin alkoholowych dostają w prezencie od rodziców taką etykietkę i są 
postrzegane później życiowo, zawodowo jak ich uzależnieni rodzice – że 

będą kradły, będą piły”, co jest dużą barierą w ich integracji społecznej. 

Stąd model przedsiębiorczości i wsparcia grupowego kreujący warunki 

sukcesu i społecznego dowodu błędnego etykietowania. Tymczasem aż 
76% uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, 54% gimnazjum i 22% 

szkoły podstawowej w woj. podlaskim próbowało alkoholu oraz odpo-

wiednio 13%, 4% i 1% narkotyków. Uczniowie dotknięci problemem 
przemocy i uzależnień cechują się „brakiem umiejętności społecznych”, 

„zaniżonym poczuciem własnej wartości”. Ponad 30% młodzieży w 

przeprowadzonych badaniach CATI uważa, że tylko znajomości i pro-
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tekcja pomogą zrealizować im własne plany, co świadczy o zewnątrzste-

rowności, wyuczonej bezradności, którą należy korygować przez kształ-
towanie postaw przedsiębiorczych w przygotowanym modelu integracji. 

Uczestnicy FGI wskazali, iż istnieje problem dostępu do odpowiednich 

instytucji: „U nas tej młodzieży nie ma gdzie wysłać. Ja się posiłkuję 

»Etapem« czy innymi białostockimi zasobami, ponieważ na miejscu nie 

mamy z kim współpracować. Brakuje i ludzi, i alternatyw dla tych mło-

dych ludzi”. Opinie te potwierdzają zasadność kreowania nowych form 

pomocy, w oparciu o lokalne organizacje pozarządowe oraz podmioty 
ekonomii społecznej, niekojarzone potocznie z możliwościami rozwią-

zywania problemów młodzieży z rodzin z problemem uzależnień lub 

przemocy, co zostało przewidziane w przygotowanym modelu integracji. 

46% uczestników badań CATI stwierdziło, że bardzo atrakcyjna i atrak-
cyjna byłaby dla nich aktywizacja zawodowa w formie grupy wsparcia i 

„wspólnego biznesu” z osobami w podobnej sytuacji życiowej. 65% 

młodzieży dotkniętej problemem przemocy i uzależnień nie miało kon-
taktu z doradcą, a ci co mieli stwierdzili w większości, że nic im to nie 

dało. Świadczy to o niedopasowaniu użytych narzędzi. Tylko 14% z nich 

deklaruje chęć podjęcia własnej działalności, co świadczy  
o niskich postawach przedsiębiorczych tej grupy młodzieży. 

Wykres 17. Narzędzia doradcze w modelu „Życie to Biznes” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+. 

Instrumenty diagnostyczno-doradcze 15+ dla placówek interwencji 

kryzysowej. Innowacja tego modelu dotyczyć będzie adaptacji spraw-

dzonych przez partnera rozwiązań w zakresie interdyscyplinarnego po-
radnictwa kariery dla młodzieży szkolnej z elementami promocji samo-

zatrudnienia w stosunku do nowej grupy docelowej, jaką jest młodzież 

15+ z rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnień, wtórnie 
zagrożonych wyuczoną bezradnością, zależnością. W tym przypadku 

innowacją jest zmodyfikowany Indywidualny Plan Działania (IPD), 

uwzględniający zagadnienia doradztwa biznesowego połączonego z ele-
mentami ekonomii społecznej i terapii grupowej w ramach grupy przed-
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siębiorczej (spółdzielnia socjalna). Efektem testu będzie innowacyjny 

produkt (PF4): „Model doradztwa przedsiębiorczego z elementami tera-
pii grupowej” z zastosowaniem narzędzi: „Biznes Kwestionariusze 15+” 

oraz „IPD: Życie to Biznes 15+”. 

Wykres 18. Narzędzia edukacyjne w modelu „Życie to Biznes” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+. 

Instrumenty edukacyjno-terapeutyczne dla ekonomii społecznej. In-
nowacja tego modelu, podobnie jak w przypadku modelu diagnostyczno-

doradczego, dotyczy adaptacji sprawdzonych rozwiązań w stosunku do 

nowej grupy docelowej. Innowacją jest zmodyfikowana metoda wsparcia 
grup wykluczonych poprzez ekonomię społeczną w ramach grupy przed-

siębiorczej, w której zastosowano model terapii grupowej osób zagrożo-

nych wyuczoną bezradnością poprzez przedsiębiorczość wspieraną kreu-

jącą samodzielność i branie odpowiedzialności za swój los. Efektem 
testowania w tym zakresie będzie innowacyjny produkt (PF5): „Model 

wsparcia samozatrudnienia 15+” z zastosowaniem narzędzi: „Inkubator 

Przedsiębiorców 15+” oraz „Interdyscyplinarna terapia uzależnień 15+”. 
Instrumenty kooperacyjne wdrażające model „Życie to Biznes”. In-

nowacja tego modelu dotyczyć będzie adaptacji sprawdzonych metod 

lokalnej współpracy w stosunku do nowego problemu społecznego, ja-
kim jest przemoc i uzależnienia w rodzinie. W tym przypadku innowacją 

jest zmodyfikowany schemat tworzenia i moderowania lokalnej koalicji 

na rzecz wypracowania i przyjęcia wspólnej strategii działania, 

uwzględniający kooperację instytucji rynku pracy, instytucji ekonomii 
społecznej i terapii uzależnień. Efektem testu będzie innowacyjny pro-

dukt (PF6): „Model lokalnego wsparcia samozatrudnienia terapeutycz-

nego 15+”. 
Przedstawiony powyżej schemat modelowej interwencji na rzecz 

młodzieży z rodzin dotkniętych problemem przemocy lub uzależnień 

znalazł uzasadnienie w szczegółowych badaniach prowadzonych przez 
Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w pierwszej fazie projektu. 
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Wykres 19. Narzędzia kooperacyjne w modelu „Życie to Biznes” 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie strategii wdrażania projektu INNOWACJE 15+. 

Realizowana równolegle współpraca ponadnarodowa była okazją do 

poszukiwania dodatkowych argumentów, zachęt i inspiracji wspierają-

cych proces wdrożenia modelu. Szczególnie skuteczne w procesie testo-
wania i wdrożenia nowych rozwiązań  mogą okazać się dobre praktyki 

zagranicznych partnerów, które poprzez fakty i doświadczenie mogą 

zachęcić doradców, trenerów, rzemieślników oraz specjalistów instytucji 
rynku pracy do stosowania podobnych rozwiązań we własnej praktyce 

zawodowej i społecznej. 

9.2. Inspiracje hiszpańskie w procesie wdrażania modelu pod-

laskiego 

Kluczową inspiracją dla powyższego modelu, płynącą z hiszpańskich 

dobrych praktyk, są opisane w rozdziale drugim programy dla młodzieży 

uzależnionej i ofiar przemocy. Zważywszy na fakt, iż zajęcia w ramach 
Inkubatorów Przedsiębiorczości 15+ realizowane będą w oparciu o pro-

gram cyklicznych spotkań, realizowanych przez różnorodnych specjali-

stów rynku pracy, pomocy społecznej czy wsparcia przedsiębiorczości, 
prowadzących zajęcia obok socjoterapeutów czy terapeutów, powstaje 

pojemna przestrzeń do adaptowania pomysłów hiszpańskich opisanych 

w kilkudziesięciu programach.  
Dlatego też rekomendacją wdrożeniową dla osób testujących model 

Inkubatorów oraz specjalistów wdrażających ten model w lokalnej  

kooperacji jest przede wszystkim zachęta do podejmowania hiszpańskich 

pomysłów w ramach poszczególnych grup przedsiębiorczych. W ramach 
testu w województwie podlaskim powołano trzy grupy przedsiębiorcze, 

w których młodzież wypracowywała swój pomysł na prace grupy, sta-

nowiąc o indywidualności i odrębności swojego pomysłu na wspólną 
pracę, a nawet biznes. Rozwiązanie to jest nieprzypadkowe, gdyż zwią-

zane jest z metodologią wsparcia, w której tworzy się warunki do samo-

stanowienia, brania odpowiedzialności za swoją przyszłość oraz mediacji 
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i współpracy w grupie. Warunki takie powstają w akcie przygotowania 

lub przegłosowania pomysłu na swoją grupę, a różnorodność pomysłów, 
zakres wyboru istotnie zwiększa edukacyjny i wychowawczych charak-

ter tego etapu tworzenia i pracy Inkubatora. Dlatego też wskazane jest, 

celem zapewnienia wielu pomysłów i opcji do wyboru, przejrzenie przez 
uczestników grupy programów hiszpańskich jako inspiracji w kreowaniu 

pomysłu na własną grupę. Ponadnarodowy wątek dobrych praktyk byłby 

dodatkową zachętą i motywacją do podjęcia i zrealizowania przedsię-
wzięcia przez młodzież. Szczególnie łatwe do zastosowania w ramach 

modelu Inkubatora 15+ mogą być programy „La aventura de la vida 

(„Przygoda życia”); „Discover”; „Prevenir para vivir” („Zapobiegać, aby 

żyć”); „Alcazul”; „Construyendo salud” („Budowanie zdrowia”) czy 
„Hercules”. Każdy z tych programów może być z łatwością zaadaptowa-

ny do programu zajęć Inkubatora oraz realizowany wspólnie z lokalnymi 

szkołami, domami kultury w ramach lokalnej kooperacji.  
Kolejną inspiracją z hiszpańskich dobrych praktyk w procesie wdra-

żania modelu „Życie to Biznes” jest formuła ośrodka edukacji zawodo-

wej dla młodzieży z problemem wykluczenia społecznego CEFIRE - 

Centro de Formación del Profesorado opisanego w rozdziale trzecim. 
Szczególnie ciekawe w tym zakresie są rozwiązania organizacji warszta-

tów praktycznej nauki zawodu i włączenia tych zajęć w ogólny program 

socjoterapii. W testowanym modelu podlaskim wskazane jest uwzględ-
nienie w zajęciach Inkubatora 15+ zajęć praktycznych prowadzonych we 

współpracy z rzemieślnikami oraz orientowanie pomysłów biznesowych 

wokół konkretnych zawodów i umiejętności praktycznych. W takim 
ujęciu czynnikiem terapeutycznym będzie nie tylko współpraca na rzecz 

własnego pomysłu (rozwój kontroli wewnętrznej, kompetencji społecz-

nych), ale także wychowanie poprzez pracę, wzmacnianie samooceny 

poprzez kreowanie warunków do przeżywania sukcesu, osiągania ma-
łych celów, namacalnych efektów pracy i wysiłku, które łatwo jest osią-

gnąć w warunkach warsztatów zawodowych. Praktyczny element zajęć 

oraz dobrze zaprogramowane ćwiczenia (poziom trudności, praca samo-
dzielna) stają się w takim rozwiązaniu obszarem kształtowania pozytyw-

nych doświadczeń życiowych. Współpraca Inkubatora 15+ z warsztata-

mi kształcenia praktycznego może być rozwijana lokalnie z udziałem 
szkół zawodowych czy centrów kształcenia praktycznego lub z udziałem 

rzemiosła zaangażowanego w edukację młodocianych. Te powiązania 

stają się przestrzenią lokalnej współpracy oraz celem wdrożeń na pozio-

mie otoczenia.  
Ciekawą inspiracją dla Inkubatora 15+ mogą być także rozwiązania 

w zakresie organizacji pracy grupowej dla młodzieży w trudnej sytuacji 
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życiowej, niejako skazanej na dłuższą współpracę w ramach jednej gru-

py. Warto w tym przypadku prześledzić rozwiązania edukacyjne i mo-
tywacyjne zastosowane w Ośrodku resocjalizacji młodocianych więź-

niów pod Castellone, opisanym w rozdziale piątym.    

Kolejnym obszarem lokalnej współpracy mogą być inspiracje płyną-
ce z obserwatorium rynku pracy (Observatori D'inserció Professional i 

Assessorament Laboral) opisanego w rozdziale ósmym. W tym przypad-

ku ciekawym przykładem jest oparcie działań obserwatorium na instytu-
cji spoza rynku pracy. W województwie podlaskim podobne działania 

prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, lecz zważywszy na 

zakres zadań są to działania prowadzone na dużo szerszą skalę. Z drugiej 

strony znajdujemy działalność Biur Karier z podlaskich uczelni śledzą-
cych losy absolwentów i wspierających ich w wejściu na rynek pracy. 

Doświadczenia hiszpańskich partnerów mogą inspirować do budowania 

obserwatoriów zorientowanych na problemy specyficznej grupy (połą-
czenie funkcji publicznego obserwatorium urzędu pracy z działaniami 

biura karier), jednak w obszarze problemów młodzieży zagrożonej wy-

kluczeniem społecznym, nieuczestniczącej w kształceniu na poziomie 

wyższym. Dużym wzywaniem jest w tym przypadku śledzenie losów 
absolwentów szkół zawodowych, a nawet absolwentów edukacji w rze-

miośle oraz dostosowanie zajęć i obszarów badawczych ośrodka do spe-

cyficznych problemów klientów, takich jak uzależnienia, przemoc w 
rodzinie czy inne bariery w edukacji  i pracy związane ze środowiskami 

(rodzinami) dysfunkcyjnymi. Budowanie zespołów specjalistów w tak 

szerokim zakresie w oparciu o obserwatorium, edukację i wydawnictwa 
mogłoby być jednym z celów lokalnej strategii na rzecz młodzieży z 

rodzin dotkniętych uzależnieniem lub przemocą. W działalność takiego 

obserwatorium można by wpisać doświadczenia edukacyjne opisane w 

rozdziale czwartym i siódmym powyższego opracowania.  
Opisane powyżej rekomendacje wdrożeniowe są przykładem syner-

gicznego łączenia różnorodnych działań w jednym modelu interwencji. 

Obok doświadczeń edukacyjnych mamy tu działania wychowawcze i 
resocjalizacyjne, co jest cechą charakterystyczną testowanego modelu. 

Jego eklektyczna formuła została odwzorowana w różnorodności zespo-

łów specjalistów opiekujących się Inkubatorami 15+, dzięki której opi-
sane praktyki mogą być szerzej zastosowane na etapie testowania i 

wdrażania przedstawionego modelu interwencji na rzecz młodzieży z 

rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy stojącej na progu 

życia zawodowego. 
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