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Wzrastająca stale liczba zachowań ryzykownych stała się przyczynkiem do refleksji nad procesami, 

które  sprzyjają  alienacji, radykalizacji, polaryzacji i ekstremizmowi. Zjawiska te pojawiają się 

w różnych obszarach życia człowieka zarówno na gruncie lokalnym jak i globalnym. Ważne jest, by je 

identyfikować i intensyfikować energię na działania profilaktyczne, które mogą uchronić 

społeczeństwa przed skutkami tych zjawisk. 

Badanie techniką Community Mapping (Mapowania społeczności) realizowane było w ramach 

międzynarodowego projektu PARTICIPATION (Analyzing and Preventiving Extremism Via 

Participation), finansowanego przez Program Ramowy UE Horyzont 2020 (umowa grantowa nr 

962547). Projekt jest realizowany przez 15 partnerów z 12 europejskich krajów. Celem badania była 

identyfikacja czynników ryzyka sprzyjających alienacji, radykalizacji, polaryzacji i ekstremizmowi na 

poziomie wybranych miejskich i podmiejskich społeczności lokalnych w Polsce, Włoszech, Rumunii 

oraz Grecji. Praca nad zapobieganiem i przeciwdziałaniem występowania tych czynników wymaga 

włączenia się w zbiorową  odpowiedzialność podmiotów, identyfikowanych we wspólnej przestrzeni 

miejskiej i podmiejskiej. 

Założeniem tego etapu projektu jest wypracowanie i promowanie platformy dialogowania

i wymiany wiedzy, potrzeb oraz identyfikowania i wypracowania strategii radzenia sobie z trudnościa-

mi w lokalnej społeczności.

Badanie Community Mapping składało się  z dwóch etapów. 

Analogiczne badania składające się z dwóch etapów były przeprowadzone również w mniejszym 

mieście Syców. 

Pierwszy etap to badanie ilościowe, realizowane wśród młodzieży licealnej, 

uczęszczającej do jednej z wybranych szkół ponadpodstawowych Poznania. Za 

pomocą kwestionariusza ankiety weryfikowano czynniki, które według młodzieży 

sprzyjają alienacji, radykalizacji, polaryzacji i ekstremizmowi. 
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Wprowadzenie

1

Drugi etap to warsztat Laboratorium Społecznego (ang. Social Lab), które zakłada 

partycypacyjny udział reprezentantów różnych struktur społecznych, osadzonych 

w lokalnej społeczności. Holistyczne podejście interesariuszy umożliwiło poznanie 

różnych perspektyw identyfikowania atutów i trudności lokalnej społeczności. 
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Narzędzie zostało zaprojektowane w taki sposób, by zweryfikować czynniki ryzyka i czynniki 

chroniące, na temat których młodzież wyrażała opinie. Czynniki podzielono na pięć obszarów, 

z których każdy składał się z poszczególnych itemów, tj. twierdzeń podlegających ocenie 

młodzieży. Były to następujące obszary:

Odpowiedzi udzielano na pięciostopniowej skali Likerta. Dane były zbierane za pomocą narzędzia 

stworzonego na platformie Webankieta. Osoby badane wypełniały kwestionariusz w wersji online pod 

linkiem udostępnionym bezpośrednio do dyrektorów dwóch szkół ponadpodstawowych z obszaru: 

miejskiego (Poznań) i podmiejskiego (Syców).

Osobami badanymi byli uczniowie szkół na poziomie licealnym (z Poznania i Sycowa). Do badania 

przystąpiło łącznie 116 osób,  z których n=69 to osoby z dużego miasta (Poznania), n=47, to osoby 

z małego miasta (Sycowa). Do badania przystąpili uczniowie ogólnokształcącej szkoły ponadpod-

stawowej o profilu muzycznym z Poznania oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie. 

04

1. Etap pierwszy  - analiza ankiety wśród młodzieży

1.1. Wyniki analiz wstępnych

psychologiczny
(8 itemów)

polityczny
(5 itemów)

ekonomiczny
(6 itemów)

socjologiczny
(10 itemów)

ideologiczny
(6 itemów)



W badaniu ankietowym kobiety stanowiły 71% uczniów z dużego miasta i 66% uczniów spoza 

dużego miasta, natomiast mężczyźni stanowili odpowiednio 27,5% uczniów z obszaru miejskiego 

i 25,5% uczniów z obszaru podmiejskiego. W grupie osób uczących się w małym mieście 3 osoby 

zadeklarowały się jako niebinarne. Dwójka badanych nie chciała udzielić odpowiedzi na pytanie 

o płeć. 

Sprawdzono także strukturę rodziny badanych nastolatków. Zdecydowana większość uczniów 

pochodziła z rodzin z dwojgiem rodziców (84,3% całej grupy), choć w grupie uczniów z dużego miasta 

ich udział był większy (88,2%) niż małego miasta (78,7%). Podczas gdy w całej badanej grupie 11,3% 

uczniów pochodziła z rodzin z jednym rodzicem, to w grupie uczniów z dużego miasta stanowili oni 

7,3% swojej grupy, a poza dużym miastem - 17% grupy. Należy zwrócić uwagę, że dorastanie w rodzinie 

niepełnej wiąże się z gorszymi warunkami materialnymi, co może się przełożyć na deprywację 

w innych obszarach życia.

W ankiecie uczniowie zostali poproszeni o ocenę sytuacji materialnej rodziny. Ponad połowa 

badanych oceniła swoją sytuację jako bardzo dobrą (51,3% ogółu), choć było ich nieco więcej w grupie 

uczącej się w dużym mieście (54,4%), niż poza nim (46,8%). Uczniowie uczący się poza dużym miastem 

tak samo często oceniali sytuację materialną jako dobrą i zadowalającą (w obu przypadkach 46,8%). 

Ponadto, 6 uczniów oceniło sytuację materialną rodziny jako niezadowalającą, spośród, których 4 

osoby uczyły się w dużym mieście (5,9% grupy). Jedna osoba, ucząca się poza dużym miastem, oceniła 

sytuację materialną jako tragiczną.

Analiza związku oceny czynników ryzyka z wykształceniem rodziców oraz sytuacją materialną1  

przyniosła szereg istotnych statystycznie wyników. Wykształcenie matki było pozytywnie skorelowane 

z oceną ryzyka w obszarze socjologicznym, ideologicznym, ekonomicznym oraz z generalnym 

wskaźnikiem czynników ryzyka, były to efekty słabe. Oznacza to, że im wyższy był poziom 

wykształcenia matki, tym większą wagę uczniowie przypisywali czynnikom ryzyka w tych 

obszarach. Związki te nie wystąpiły w ogóle w przypadku poziomu wykształcenia ojca. W przypadku 

sytuacji materialnej i oceny czynników ryzyka, wszystkie związki były istotne statystycznie i słabe. 

Wyniki korelacji wskazują na to, że im cięższe były warunki finansowe panujące w rodzinie uczniów, 

tym poważniej oceniali oni czynniki ryzyka alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmu we 

wszystkich obszarach. 

1W celu przetestowania związku oceny czynników ryzyka z wykształceniem rodziców oraz sytuacją materialną wykorzystano analizę korelacji rho Spearmana (tabela nr 4), ze względu na porządkowy charakter pomiaru tych zmiennych. 05



Porównując obie grupy badanych (duże/małe miasto), analiza nie przyniosła istotnych statystycznie 

wyników, co wskazuje na to, że uczniowie uczący się w dużym i małym mieście nie różnili się 

w ocenie czynników ryzyka.

Wyniki uzyskane za pomocą kwestionariusza ankiety, wypełnianego przez młodzież z Poznania 

dotyczyły oceny czynników ryzykownych i czynników chroniących i zostały pokategoryzowane 

w pięć obszarów: psychologiczny, socjologiczny, ideologiczny, polityczny i ekonomiczny.

Wśród czynników ryzyka w obszarze psychologicznym zdecydowana większość licealistów wymieniła: 

uzależnienia (86,9%). Podobna liczba uczniów wskazała na emocje (86,9%), z którymi trudno sobie 

poradzić, co może być źródłem poszukiwania akceptacji u osób z podobnymi doświadczeniami. Dla 

85,5% uczniów bezsilność, spowodowana jest przekonaniem, że szanse i niepowodzenia życiowe 

zależą od innych. Zagadnienie to wskazuje na kwestie związane z poczuciem braku sprawstwa za 

własne życie. A tym samym odsłania podatność jednostki na wpływy ze strony innych (w tym 

negatywne). Nieco mniej osób (68,1%) zdecydowanie lub raczej się zgadza, że skłonność do łamania 

zasad zwiększa się przy korzyściach płynących z tego zachowania. Dla 66,7% badanych problemy 

zdrowotne (w tym psychiczne) zwiększają skłonność o wierzenia w ekstremistyczne narracje.  

Zbliżone wyniki (63,7%) można odnaleźć także wśród wskazań na temat tego, że częste porażki 

i upokorzenia przyczyniają się do zgody osoby na poglądy (także radykalne) innych. 

W przypadku czynników chroniących uczniowie są niemalże zgodni, że zarówno wsparcie spoza 

rodziny (88,4%) jak i poczucie bycia wartościowym (84,1 %) pomagają w radzeniu sobie z codziennymi 

trudnościami.
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1.2 Wyniki analiz głównych (szkoła poznańska)

1.2.1 Obszar psychologiczny

Uzależnienia (86,9%)

Bezsilnośc (86,9%)

Emocje (86,9%)

Skłonność do łamania zasad (68,1%)

Problemy zdrowotne (66,7%) Częste porażki i upokorzenia (63,7%)



W obszarze tym analiza dotyczyła struktur (szkoły/rodziny/grupy społecznej), przejawu interakcji 

w tych środowiskach, oraz społecznych reguł (norm).

W obszarze czynników ryzyka w 84% przypadków licealiści wskazywali na uzależnienia w systemach 

rodzinnych, jako czynnik sprzyjający zachowaniom ekstremistycznym. Należy podkreślić, że ten 

czynnik był również wysoko oceniony na poziomie psychologicznym. Można przypuszczać, że 

uzależnienia stanowią największy problem i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa młodzieży. 

Zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że środowisko rodzinne jest podstawowym miejscem 

socjalizacji młodego człowieka.

Równie istotna płaszczyzna funkcjonowania młodzieży dotyczy oceny środowiska szkolnego. Dla  

78,3% badanych faworyzowanie uczniów w szkole może nasilać zachowania niepożądane, podobnie, 

jak brak uwagi poświęcanej uczniom. Wysoki procent odpowiedzi dotyczy także oceny związku 

między doświadczaniem przemocy ze strony rówieśników a zachowaniem agresywnym. W tym 

przypadku 63,8% uczniów raczej lub zdecydowanie się zgadza z tym twierdzeniem. Należy pamiętać, 

że wskaźniki oceny przemocy nie są skorelowane z przemocą doznawaną osobiście, której w tym 

ostatnim przypadku nie uwzględniano w badaniu. W najmniejszym stopniu, bo jedynie w 30,4% 

wskazań, uczniowie zgadzają się raczej lub zdecydowanie z tym, że zamieszkanie na peryferiach 

wpływa na mniejsze szanse na zdobycie wykształcenia. 

Z kolei wśród najczęściej występujących czynników chroniących w ocenie młodzieży znajdują się 

w kolejności: 

86,9%

71%

55,1% 40,5%

69,6%

79,7%
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1.2.2 Obszar socjologiczny

Zaufanie do innych i wiążące się tym 
poczucie przynależności do wspólnoty

Autorytet innego, który może 
przekonać do swoich poglądów 
(to czynnik chroniący i ryzyka) 

Osobiste zainteresowania i hobby 

Wsparcie ze strony rodziny 

W obszarze szkoły: pomoc i wsparcie 
nauczycieli, wpływające na budowanie 
odporności na narracje ekstremistyczne

Wykształcenie wyższe, jako wskaźnik 
przejawu zachowań prospołecznych 



Wysokie wskaźniki w obszarze czynników ryzyka i czynników chroniących odnoszą się do 

przestrzeni szkoły. Z jednej strony uczniowie wskazują na problem faworyzowania uczniów w szkole 

i niedostateczną uwagę nauczycieli skierowanej na młodzież. Z drugiej strony prawie w 80%  

uczniowie podkreślają zdecydowanie, że pomoc i wsparcie nauczycieli, to czynniki chroniące przed 

zachowaniami ryzykownymi. Nieco niżej, ale równie wysoko  oceniano wsparcie rodziny. Można 

przypuszczać, że to, co się lokuje w obszarze potrzeb uczniów może mieć wpływ na ich poziom 

satysfakcji z bycia docenianym, czy sukcesy szkolne i życiowe. Zarówno rodzina, jak i nauczyciele mają 

w tym wymiarze wiele do zaoferowania. Spadek poziomu satysfakcji  życiowej może przełożyć się na 

poczucie braku autorytetów w szkole i w rodzinie. Nawiązując do teorii kontroli Hircha (1969) należy 

podkreślić, że wzmacniane więzi w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej działają jak mechanizmy 

eliminacji zachowań antyspołecznych.  Co ważne to waśnie  autorytety zdaniem uczniów mają wpływ 

na zachowania młodzieży. 

Ideologia i sfera polityki odnoszą się do różnych obszarów życia i mogą oddziaływać na jednostkę za 

pomocą różnych kanałów. Analiza wyników w omawianych obszarach pokazała, że największe 

znaczenie (81,1%) dla kształtowania zachowań młodzieży mają obraźliwe określenia kierowane do 

innych w środowisku lokalnym. Sprzyjają one przyjęciem podobnych zachowań. Co wcale nie dziwi, 

kiedy weźmiemy pod uwagę, że wzorce zachowań nabywane są poprzez obserwację reakcji innych 

osób w danej sytuacji (Bandura, 1971). Drugim ważnym czynnikiem jest religia, która dla 65,2% 

badanych uczniów może wpływać na skrajne postawy. Co ciekawe Internet (44,9%) znalazł się na 

trzecim miejscu, jako czynnik ryzyka, z którym raczej lub zdecydowanie zgadzają się licealiści. Może to 

wynikać z tego, że Internet jest aktualnie dla młodych podstawowym kanałem komunikacji. 

W najmniejszym stopniu (13%)  młodzież zgadza się ze stwierdzeniem, że stosowanie przemocy jest 

akceptowane gdy wynika z ideologii i przekonań danej osoby.

Czynnikiem chroniącym dla uczniów w zdecydowanej większości (91,3%) jest akceptacja odmienności 

kulturowej, etnicznej, płciowej czy narodowościowej. Uczniowie są pod tym względem zgodni. 

Jednocześnie tak wysokie wskazania mogą przekładać się na potrzebę bycia tolerancyjnym, także 

innych względem młodzieży.

Czynniki polityczne dotyczyły następujących aspektów:

08

Agresywnych 
przekazów 

politycznych 
w mediach

Mowy nienawiści 
obecnej w środkach 

masowego 
przekazu

Obojętności 
polityków 

na potrzeby 
społeczeństwa

Niepokojów w życiu 
codziennym związanych 

z niestabilną sytuacją 
polityczną w kraju

Oraz 
podziałami 

na 
„my kontra oni”

1.2.3 Obszar ideologiczny i polityczny



Najwięcej wskazań (84,1%) młodzież zaznaczyła na niepokój odczuwany w życiu codziennym, 

spowodowany niestabilna sytuacją polityczną, który w konsekwencji może prowadzić do konfliktów w 

społeczeństwie. Młodzież  (75,4%) wskazała także na agresywne przekazy polityczne w mediach.  Dla 

68,1% badanych uczniów obojętność polityków na potrzeby społeczeństwa sprzyja zachowaniom 

antyspołecznym. Można postawić tezę, że obszar polityki stanowi bardzo silny czynnik, zauważalny 

i definiowalny przez młodzież w kategorii ryzyk. 

Zdecydowana większość (81,1%) osób zgodziła się również, że hasła obecne w środkach masowego 

przekazu są formą przejawu wrogości wobec innych. Aż 78,3% badanych uczniów uważa, że podziały 

na „my kontra oni” sprzyjają negowaniu wartości innych grup. Jednocześnie przypomnieć należy, że 

akceptacja inności według młodzieży stanowi czynnik chroniący. Warto zatem wdrażać programy 

profilaktyczne, rozwijające tolerancję i akceptację wobec inności.

Ostatni obszar analizy dotyczy kwestii materialnej, która warunkuje dostęp do innych obszarów życia 

społecznego.  Na skutek deprywacji ludzie nie mogą realizować wielu potrzeb. W konsekwencji 

sytuacja materialna może być czynnikiem różnicującym społeczeństwo i sprzyjającym konfliktom.  

W tym obszarze pytano młodzież o ich ocenę warunków materialnych, mieszkaniowych czy o dostęp 

do rynku pracy. Co ciekawe we wszystkich twierdzeniach z obszaru ekonomicznego młodzież 

odpowiadała zgodnie. Zarówno ubóstwo jak i trudne warunki mieszkaniowe zostały ocenione na 

identycznym poziomie (85,5%). Oba te czynniki zdaniem młodzieży prowadzą do poczucia gorszości 

i mogą generować konflikty. Podobne wyniki (69,6%) uzyskano w  przypadku niepewności finansowej 

i związanego z tym poczucia nierównych szans na rynku pracy. 

W konsekwencji poczucie wykluczenia finansowego dla 59,4 % uczniów sprzyja przechodzeniu 

młodych ludzi do środowisk, mających trudności z respektowaniem norm. Niewątpliwie trudna 

sytuacja materialna przekłada się na brak możliwości realizacji potrzeb, które w konsekwencji 

prowadzą do alienacji. Należy podkreślić, że deprywacja w obszarze materialnym może prowadzić 

do zaniedbań w kontekście zaspokojenia potrzeb materialnych młodzieży takich jak np. wyjazd na 

wakacje, wyjście do kina itd.
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Ubóstwo

Trudne warunki mieszkaniowe

Niepewność finansowa

Poczucie nierównych szans na rynku pracy

Poczucie wykluczenia finansowego

85,5%

85,5%

69,6%

69,6%

59,4%

1.2.4 Obszar ekonomiczny



Jako obszar badawczy w Poznaniu wybrano dzielnicę Stare Miasto. Jest to centralna i jedna 

z najbardziej rozpoznawalnych dzielnic Poznania. Dobór uczestników warsztatu w ramach badania 

Community Mapping miał charakter celowy (nieprobabilistyczny). Za kryterium doboru posłużyły 

wcześniej wyodrębnione cechy: obszar miejski i podmiejski oraz ulokowani w tych obszarach 

przedstawiciele instytucji publicznych np. policja, władze lokalne, nauczyciele, wychowawcy, 

przedstawiciele pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych (dalej NGO), jak 

również młodzież i inni indywidualni uczestnicy. W efekcie w warsztacie uczestniczyło 13 uczestników 

ze społeczności lokalnej Poznania, których przydzielono do 4 grup przedstawionych w tabeli poniżej:   
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Etap drugi – Warsztat Social Lab. 
Mapowanie Społeczności (Community Mapping).

Mapowanie Społeczności choć nie jest metodą nową, nie jest często wykorzystywana do  badania, czy opisywania możliwości 

i zasobów,  które mają służyć do rozwiązania problemów społeczności lokalnej. Metodologię mapowania społeczności jako 

pierwsi wprowadzili Kretzmann i McKnight (1993) wykorzystując ją jako część strategii rozwoju społeczności lokalnej opartego 

o zasoby. Jest to jeden z celów, który również towarzyszył w realizacji Community Mapping w ramach Społecznego 

Laboratorium. To ostatnie stanowi przestrzeń gromadzenia wiedzy, ponieważ koncentruje wiele mechanizmów 

socjologicznych i psychologicznych, zachodzących w trakcie dialogowania. Laboratoria w tym znaczeniu są próbką relacji, 

zachowań i zjawisk zachodzących w danej społeczności. 
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EDUKATORZY I NGO

Nazwa instytucji Stanowisko

PRZEDSTAWICIELE LOKALNYCH INSTYTUCJI

Nazwa instytucji Stanowisko

POLICJA + Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dalej MOPR)

Nazwa instytucji Stanowisko

MŁODZIEŻ

Nazwa instytucji Stanowisko

Stowarzyszenie Lepszy Świat Koordynator "Wolontariatu 
w poznańskich rodzinach"

Urząd Miasta Poznania
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta 
Poznania ds. polityki równościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Kierownik Działu Strategii i Rozwoju

Wydział Prewencji

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komisariat Policji Poznań - Stare Miasto

Urząd Miasta Poznania, Gabinet Prezydenta 

Szkoła Ponadpodstawowa 

Stażystka w zespole ds. Centrów Inicjatyw 
Lokalnych

Uczeń 

Wydział Prewencji

Brak danych

Kierownik Działu Wsparcia Specjalistycznego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego 
ds. równego traktowania

Inspektor wojewódzki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Nauczyciel konsultant

Kierownik I oddziału organizacji 
szkół i placówek oświatowych

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania



Na omawianym terenie wystąpił problem z dyspozycyjnością młodzieży licealnej ze względu na 

zakończenie roku szkolnego. W związku z tym zaszła potrzeba uzupełnienia składu grupy 

reprezentowanej przez młodzież, do której włączono młodą stażystkę. Warsztat trwał około 6 godzin 

z przerwami na lunch oraz przerwy kawowe. Spotkanie było prowadzone przez moderatora oraz 

dwóch obserwatorów, notujących ważne komunikaty werbalny oraz niewerbalne. Warsztat przebiegał 

według ustalonej, ale elastycznej, dopasowanej do potrzeb interesariuszy struktury i został 

podzielony na kilka etapów.   

Warsztat Laboratorium Społecznego – Community Mapping zidentyfikował wiele dobrych praktyk, 

odzwierciedlających wysiłki społeczności lokalnej na rzecz wspólnego bezpieczeństwa, jak również 

wiele wyzwań stojących przed społecznością lokalną. Odnoszą się one do różnych sektorów: 

społeczeństwa, rynku pracy, bezpieczeństwa społecznego, edukacji, pomocy społecznej, populacji 

w tym mniejszości etnicznej. Ponadto, w trakcie mapowania zidentyfikowano również wiele 

czynników sprzyjających alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi. Podczas prac 

grupowych określone zostały możliwości przeciwdziałania zagrożeniom w kierunku zwiększania 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczności lokalnej. 

Teatr, kino Doświetlone przestrzenie Wizerunek służb społecznych 
(Policja/ pracownicy OPS) 
w oczach społeczności

Uzależnienia: narkomania, 
alkoholizm

Bezdomność, żebractwo

Wagarująca młodzież nieletnia 
i spożywająca alkohol

Przemoc

Transmisja biedy i ubóstwa

Dobrze skomunikowane miejscaKawiarnie

Edukacja w zakresie korzystania 
ze wspólnych przestrzeni

Zrewitalizowane budynki, 
murale

Miejsca deptakowe

Miejsca symbolicznie historyczne 

Parki

Poczucie estetyki

Miejsca spotkań rodzinnych, 
centra kultury

Analiza obszaru miejskiego dokonana przez uczestników warsztatu sprowadzała się do 3 sfer: szeroko 

pojętej kultury, infrastruktury oraz postaw i zachowań społecznych.
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2.1 Identyfikacja bezpiecznych i niebezpiecznych     
przestrzeni w Starym Mieście, w Poznaniu

Sfera 
Kultury

Sfera 
infrastruktury

Sfera postaw 
i zachowań 
społecznych



W obrębie trzech sfer identyfikowano miejsca i sytuacje sprzyjające alienacji, polaryzacji, radykalizacji 

i ekstremizmowi oraz miejsca, które są postrzegane jako bezpieczne 

Miejsca przyjazne/bezpieczne w dzielnicy Stare Miasto, w Poznaniu

Miejsca, które były wskazane, jako wywołujące pozytywne emocje odnosiły się w odpowiedziach 

wszystkich grup do przestrzeni, którym badani nadawali znaczenie bezpiecznych. Były to miejsca 

ulokowane w sferze kultury (takie, jak np.: Stary Rynek, Plac Wolności, Plac Mickiewicza, Aleja 

Orderu Uśmiechu- park, kina itd.) i sferze infrastruktury. Miejsca te pełniły funkcje rozrywkową, 

integracyjną, będącą okazją do spotkań w gronie rodziny i przyjaciół a jednocześnie były oceniane, 

jako miejsca estetyczne i zadbane. Są one postrzegane jako dostępne społeczności; z dobrze 

rozplanowaną siecią komunikacji, dobrze doświetlonymi ulicami i przestrzeniami mającymi wartość 

symboliczną. 

Niektóre miejsca według młodzieży i przedstawicieli instytucji lokalnych zmieniają swoją 

funkcjonalność w zależności od pory dnia. Do takich miejsc należą bary, restauracje czy tzw. 

Kontenery tj. kluby z plażą stanowiące przestrzeń do spędzania czasu wolnego.  W ciągu dnia miejsca 

te są bezpieczne, ale nocą wywołują poczucie zagrożenia, ze względu na rozboje i zachowania osób, 

będących pod wpływem alkoholu.

Miejsca nieprzyjazne/niebezpieczne w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu

W odpowiedzi na pytanie “Czego nie lubisz w danej okolicy?” wszyscy badani koncentrowali się 

wokół miejsc niebezpiecznych, a więc takich, w których może występować poczucie zagrożenia. 

Wymieniane miejsca to głównie te, które są zaniedbane pod względem infrastruktury oraz 

zamieszkałe są przez rodziny i środowiska monitorowane regularnie przez Policję i będące również 

odbiorcami usług Ośrodka Pomocy Społecznej. W środowiskach tych dochodzi do 

międzygeneracyjnej transmisji biedy i ubóstwa oraz stylu życia zwykle, poza normą społeczną. 

Podsumowując tę część warsztatu edukatorzy i NGO zwrócili szczególną uwagę na aspekty 

edukacyjne społeczeństwa. Stanowi to istotny aspekt, ponieważ edukowanie jest związane 

z podnoszeniem świadomości społecznej. W konsekwencji stale podtrzymywana edukacja może 

chronić społeczność lokalną przed zagrożeniami i wpisuje się w profilaktykę przeciwdziałania 

zachowaniom ryzykownym. Z kolei przedstawiciele instytucji lokalnych zwrócili uwagę na aspekty 

infrastrukturalne, a służby na aspekty związane ze sferą postaw i zachowań społecznych. Ciekawym 

jest fakt, że  młodzież użyła określenia, że mimo występowania miejsc niebezpiecznych czuje się 

u siebie! Zdaniem młodzieży miejsca odbierane są subiektywnie. Są identyfikowane z okresami 

w przeszłości np. z dzieciństwem. Takie podejście odzwierciedla silne poczucie przynależności do 

miejsca i identyfikacji tożsamości w oparciu o definiowane przestrzenie. Nawet jeśli obiektywnie 

miejsce stanowi zagrożenie, to młodzież  przeżywa je subiektywnie, w zależności od doświadczeń 

z tym miejscem. 
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Ponadto uczestnicy zwrócili uwagę na:

Jak powinny wyglądać wymienione miejsca w przyszłości?

14

brak jasnych zasad korzystania z przestrzeni miejskiej (edukatorzy i NGO)

Według uczestników poprawy wymaga przede wszystkim:

respektowanie reguł dotyczących użytkowania wspólnej przestrzeni na co zwrócili uwagę 

edukatorzy i NGO oraz zmiana postaw społecznych, wzrost szacunku między ludźmi i ograniczenie 

patologii społecznej i przestępczości (służby). Służby zauważyły potrzebę wzrostu zaufania do ich 

pracy, jak również budowania szacunku w społeczności lokalnej do tych instytucji. Z kolei młodzież 

postulowała o rozwój działającego sąsiedztwa, które dba o własną przestrzeń ale również reaguje 

na zagrożenia. Według młodzieży pożądanym kierunkiem staje się partycypacja mieszkańców we 

wspólnej przestrzeni i dbałość o wspólne bezpieczeństwo.

Ilość terenów zielonych, która wymaga zwiększenia (edukatorzy i NGO) oraz kwestie zanieczyszcze-

nia środowiska i wyłączenie w związku z tym ruchu samochodowego z większej ilości ulic, na 

korzyść zwiększenia miejsc deptakowych oraz zielonych (instytucje lokalne)

Poprawa zwiększenia bezpieczeństwa po zmroku (instytucje lokalne)

Infrastruktura, a co za tym idzie rewitalizacja kamienic, wzrost estetyki budowli (instytucje lokalne 

i młodzież). Młodzież zaproponowała zwiększenie ilości murali na zaniedbanych kamienicach, 

które urozmaicają miejską przestrzeń

brak edukacji w zakresie korzystania z przestrzeni wspólnej (edukatorzy i NGO)

poczucie niebezpieczeństwa w miejscach, w których brakuje oświetlenia po zmroku (instytucje 

lokalne) oraz lęku i strachu podążając np. ulicą Mostową i Wartostradą (są to miejsca zniszczone, 

z reguły charakteryzują je stare budowle, gdzie występują częste bójki i interwencje policji) 

(służby). W tym przypadku również młodzież podkreślała, że nie lubi miejsc zaniedbanych, 

niebezpiecznych, w których można narazić się na zaczepki, czy niestosowne komentarze.

niepożądane zjawiska społeczne takie jak: żebractwo (na ul. Półwiejskiej), przemoc w rodzinie 

(z informacji przekazanych przez uczestników Stare Miasto ma drugie miejsce pod względem 

wszczynanych procedur Niebieskich Kart w Poznaniu), narkomanię (Wartostrada i Park Szopena), 

bezdomność widoczną w parkach i na ławkach (Okolice Kupca), wagarującą młodzież w Starym 

Browarze oraz spożywanie alkoholu przez nieletnich w Parku Dąbrowskiego

W tej części udzielane przez uczestników odpowiedzi również można było podzielić na te, które 

dotyczą sfery postaw i zachowań oraz poczucia bezpieczeństwa, jak również na aspekty kulturalne 

i infrastrukturalne. 

zbyt duże natężenia hałasu, które potęgują zjawiska niepożądane (edukatorzy i NGO, instytucje 
lokalne)
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Stare
Miasto

Stary
Rynek

Plac
Wolności

Wartostrada ul. Wrocławska,
duża ilość 

klubów nocnych

ul. Mostowa Morasko,
Wielkie

Grillowanie
zakrapiane 
alkoholem

2.2 Identyfikacja lokalnych czynników prowadzących 
do alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmu

Miejsca BEZPIECZNE

Wspólne wskazania:

Miejsca NIEBEZPIECZNE

Wspólne wskazania:



Do głównych wyzwań i trudności uczestnicy wymienili:

16

uzależnienia/ alkoholizm (edukatorzy i NGO)

nierówności materialne i edukacyjne (edukatorzy i NGO, lokalne instytucje)

przynależność do różnych grup społecznych, etnicznych i religijnych (edukatorzy i NGO)

strach przed integracją (strach przed tym, co zewnętrzne) (edukatorzy i NGO)

przekazy medialne (edukatorzy i NGO) 

streotypizację (edukatorzy i NGO) 

zróżnicowania kulturowe poprzez napływ ludności migracyjnej (edukatorzy i NGO) 

bezdomność (edukatorzy i NGO) 

postępujące ubożenie społeczeństwa (zwłaszcza seniorów (niskie emerytury, rosnące koszty życia) 
i pracowników z płacą minimalną), którego konsekwencją jest proces alienacji  widoczny głównie 

wśród seniorów i osób niepełnosprawnych (edukatorzy i NGO, instytucje lokalne)

mniejszości etniczne, np. Romska i problem bezdomności w przypadku tzw. koczowiska, która 
niesie za sobą kolejne wyzwania tj. stereotypizacja, ograniczony dostęp do pracy, absencja szkolna 
dzieci romskich, nieumiejętność dostosowania się do norm życia społecznego oraz 
wykorzystywanie dzieci do żebractwa i przestępczość  (edukatorzy i NGO, instytucje lokalne, 

służby),

niepełnosprawność i brak miejsc dostosowanych do osób niepełnosprawnych, co powoduje
 alienację tych osób z życia społeczności lokalnej (edukatorzy i NGO)

problem z dostępem do kultury oraz systemu zdrowia (szczególnie wśród seniorów) (edukatorzy 
i NGO, instytucje lokalne)

napływającą liczbę uchodźców z Ukrainy i związane z tym trudności w obszarze: edukacji, 
mieszkalnictwa, rynku pracy, dostępności usług, czy odpływem z rynku pracy mężczyzn 

pochodzenia ukraińskiego w związku z trwającą wojną (instytucje lokalne) 

postawy, które wiążą się z łatwością kategoryzowania innych na podstawie wyrazistej cechy (np. 
wygląd zewnętrzny) i dalsze procesy z tego wynikające tzn. uprzedzenia czy stereotypy. Trudności 
te dotyczą przede wszystkich młodych ludzi (wieku do 35 r.ż.), którzy mają łatwość wyciągania 

szybkich automatycznych, a często pochopnych wniosków (młodzież)

wspólne użytkowanie przestrzeni miejskiej, np. rowerzyści i kierowcy, odczuwający napięcia 
wynikające z różnych potrzeb związanych z użytkowaniem wspólnych przestrzeni. Zróżnicowanie 

potrzeb może wytwarzać napięcia i konflikty (młodzież).

Główne wyzwania/trudności społeczności lokalnej dotyczące alienacji, 
polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmu oraz adresaci tych problemów
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Działania można podzielić na dwie perspektywy 

(zaproponowane przez uczestników reprezentujących edukatorów i NGO)

Działania miejskich i wojewódzkich instytucji. Należą do nich: 

działania asystentów rodziny/ pomoc materialna/ kursy szkole-

nia we współpracy między instytucjami/ inicjatywy miejskie/ 

współpracujące Centrum Inicjatyw Lokalnych i Centrum 

Inicjatyw Rodzinnych, współpraca z NGO. Jak również polityka 

senioralna miasta (Centra Inicjatyw Senioralnych organizujące 

dla seniorów warsztaty, szkolenia, wolontariat; usługi 

opiekuńcze; pakiet viva senior). Ponadto działania 

poznańskiego MOPR, w tym świadczenia; działania propagu-

jące edukowanie oraz reagowanie na bieżące potrzeby 

społeczne (także społeczności romskiej).

Działania Organizacji Pozarządowych 

w kooperacji i wsparciem Urzędu Miasta 

Poznania. NGOsy realizujące projekty, odpo-

wiadające potrzebom społeczności lokalnej. 

Ponadto młodzież zaznaczyła tworzenie 

Centrów Inicjatyw Lokalnych opartych na 

partnerstwie, edukacji i demokracji. 

Ekonomiczny
(praca, mieszkanie, życie codzienne)

Edukacyjny
(obszar powstawania nierówności)

Psychologiczny
(nastawienia, emocje)

Społeczny/Socjologiczny
(czas z rodziną, znajomymi; 

wycofanie z życia sąsiedzkiego, 

społecznego, atomizacja 

rozumiana jako rozpad więzi)

Kulturowy
brak poczucia estetyki, brak dostępu do 

miejsc kulturowych, ograniczony kod 

kulturowy osób pochodzących ze 

środowisk zdeprawowanych; 

sfera sportowa

2
1

Obszary życia, w których występują powyższe trudności

Działania, które są podejmowane by rozwiązać zidentyfikowane trudności



Mocne i słabe strony społeczności lokalnej w radzeniu sobie ze zjawiskami alienacji, polaryzacji, 

radykalizacji i ekstremizmu
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Wymienione mocne i słabe strony społeczności lokalnej zostały zawarte w poniższej tabeli:

Identyfikując zagrożenia sprzyjające alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi żywa 

dyskusja została skierowana na uchodźców z Ukrainy i wyzwania, jakie stoją przed obszarem 

miejskim (ale również Polską) w związku z zabezpieczeniem potrzeb ludności napływowej. System 

wsparcia musi reagować na potrzeby społeczności lokalnej i potrzeby uchodźców. Przy 

ograniczonych zasobach mieszkaniowych, finansowych, dostępności do systemu edukacji czy 

systemu zdrowia dochodzi do podziałów między tymi społecznościami. Brak możliwości realizacji 

potrzeb może prowadzić do niepokojących procesów, jakim jest chociażby polaryzacja. Zauważono, 

że wzrastająca inflacja w Polsce może powodować niepokoje społeczne wśród osób, które 

doświadczają lub będą doświadczać deprywacji w różnych obszarach życia.

SŁABE STRONY SPOŁECZNOŚCI MOCNE STRONY SPOŁECZNOŚCI

Niechęć do zmian

Słaba diagnoza społeczna (potrzeb)

Brak funduszy

Zasiedziałość (przywiązanie do schematów 

charakterystycznych dla społeczności Poznania)

Niedostosowana infrastruktura dla osób 

z niepełnosprawnościami

Niewystarczająca oferta usług kulturalnych, 

skierowanych do osób z niepełnosprawnościami

Postępująca inflacja i ubożejące społeczeństwo

Ulice szybkiego ruchu 

(bariera dźwiękowa/przestrzenna)

Konieczność stałego podtrzymywania procesów 

integracji społeczności lokalnych 

Silne inicjatywy oddolne

Aktywnie działające organizacje pozarządowe

Polityka miasta Poznania, wspierająca działania 

na rzecz społeczności

Polityka senioralna miasta

Współpraca miasta z NGO

Oferta Środowiskowych Domów Samopomocy

Lokalne wydarzenia integrujące, 

np. dzień św. Marcina 

Przestrzenie cenne do organizacji wydarzeń 

(place, parki itd.)

Solidarność i jedność w społeczności romskiej 

oraz współpraca wielu Romów z instytucjami 

wspierającymi
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Postawy altruistyczne skierowane na wsparcie uchodźców poprzez oddolne inicjatywy mogą zostać 

porzucone na rzecz troski o swój własny byt. Wymienione elementy także będą przyczyniać się do 

spadku bezpieczeństwa społecznego. Zwrócono uwagę, że Polacy ponoszą również konsekwencje 

(gospodarcze/ekonomiczne/społeczne/psychologiczne) wojny w Ukrainie. 

Postawy spolaryzowane zdaniem uczestników mogą pojawiać się również w obszarach, które mają 

służyć zdrowiu np. sport (kibice), a mogą powodować rozwarstwienie. Można to tłumaczyć brakiem 

tolerancji na odrębność oraz podziałami na zwolenników i przeciwników, charakterystycznymi dla 

zjawiska polaryzacji.

Z pośród wymienionych ryzyk, które zostały zidentyfikowane w przestrzeni lokalnej przez 

Interesariuszy zwrócono uwagę na te, które występują NAJCZĘŚCIEJ. Problemy te zostały ułożone 

przez uczestników w kolejności hierarchicznej począwszy od tych, które pojawiają się  w społeczności 

najczęściej. Ponadto podkreśleniem zaznaczone zostały czynniki stwarzające największe ryzyko.

Lokalne ustalenia związane z identyfikacją, ewaluacją i priorytetyzacją lokalnych czynników 

sprzyjających alienacji, polaryzacji i radykalizacji
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nierówność

niska edukacja (wczesne zakończenie edukacji i niska świadomość różnic między ludźmi)

uzależnienia

czynniki środowiskowe (pochodzenie, wzorce postaw, reakcje na inność)

rozwarstwienie społeczne pod względem ekonomicznym

dziedziczenie biedy 

niechęć do podejmowania pracy

czynnik społeczny (stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie

bezrobocie

ubóstwo

bezdomność

niepełnosprawność (w tym choroby psychiczne)

odmienność

mentalność społeczna (zamknięcie na inność)

niska świadomość społeczna

wykluczenie

strach przez tym, co nowe, nieznane

przekaz medialny (m.in. fake newsy)

poczucie wyższości, elitarności wobec osób, które są alienowane i wykluczane

odosobnienie/ samotność

stereotypizacja

bezrefleksyjne podejście do sytuacji i jej bagatelizowanie (związane z poczuciem, że „nie mam na 
to wpływu”, więc nie reaguję)

Edukatorzy i NGO

Instytucje lokalne

Policja i MOPR
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wizerunek medialny (tzw. czwarta władza) i stereotypy i uprzedzenia

brak dyskusji i animacji społeczności (brak przestrzeni, by się skonfrontować, 
coś omówić, wdrożyć)

zagubienie tożsamości (kim jestem?, dokąd idę?) - sprzyjające poszukiwaniu tożsamości 
„do wzięcia” lub spełnianie oczekiwań innych, prowadzące do radykalizacji po to, 

by wyrazić siebie, zwłaszcza wówczas, kiedy wcześniej jednostka nie mogła tego zrobić.

tzw. bańki społeczno- informacyjne – czyli schematy, w których pozostajemy, bo nam wygodnie, 
nie chcąc dopasować się do nowego, co powoduje tzw. gettyzację 

(zamknięcie się we własnych światach)

jednostkowe problemy: skupienie na swojej perspektywie poznawczej i ocena świata przez 
pryzmat tej perspektywy, niechęć akceptacji jednostki przez grupę, sprzyjające radykalizowaniu 

się postaw

Do nietypowych czynników Edukatorzy zaliczyli poczucie wyższości mieszkańców Poznania wobec 

osób spoza miasta. Policja i MOPR wymieniła sieroctwo społeczne tj. rodzice mają ograniczone 

prawa, ale ze względu na brak miejsca w pieczy zastępczej, dzieci nadal funkcjonują w domu 

rodzinnym. Z tego też wynika problem godnej opieki. W sytuacjach nagłych dziecko oczekuje na 

miejsce w pieczy zastępczej, będąc pod opieką funkcjonariusza Policji lub pracownika MOPR. Grupa 

wspominała także, że problemem jest system wsparcia, który nie jest dostosowany do potrzeb 

społeczności. Biorąc pod uwagę godziny urzędowania instytucji nie są one dostosowane do 

istniejących problemów społecznych. Są dostępne czasowo (maksymalnie do godziny 16:00). 

A problemy pojawiają się całą dobę. Pozostałe dwie grupy nie wskazały na czynniki nietypowe dla ich 

społeczności.

Problematyka sieroctwa społecznego jest zauważana wyłącznie dla uczestników reprezentujących 

tzw. służby, a więc Policji i MOPR-u. Należy pamiętać, że są to instytucje predystynowane do 

reagowania w sytuacji zagrożenia i zabezpieczenia utraty zdrowia i życia. Stąd w ich doświadczeniu 

pojawia się ta problematyka. Jest to jednak problem na skalę kraju, nie tylko społeczności lokalnej. 

Z drugiej strony znaczenie, jakie nadaje grupa sieroctwu społecznemu, umieszczając go wśród 

czynników nietypowych może odnosić się do nieprzewidywalności i szczególności problemu, 

odczuwanego przez uczestników. Czynnik ten wskazuje na niebanalność problemu, jakim jest 

zabezpieczenie, opieka i wsparcie dziecka przenosząc odpowiedzialność z systemu rodzinnego na 

system instytucjonalny. Co zostało zaznaczone w wypowiedziach uczestników. 

Młodzież
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Na zakończenie warsztatów uczestnicy zostali poproszeni o zaproponowanie propozycji działań, 

które będą przeciwdziałaniem alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi możliwych do 

wdrożenia na poziomie lokalnym. W grupach uczestnicy warsztatu zastanawiali się nad tym, jak 

mogą powstrzymać trwające procesy zagrażające bezpieczeństwu społeczności (w tym 

bezpieczeństwu młodzieży) oraz jak wzmacniać zasoby i dobre nawyki młodych ludzi.  

Rekomendacje

Rekomendacje zaproponowane przez uczestników

Stworzenie interdyscyplinarnej grupy działania (na wzór obecnej podczas warsztatów), 

która pokazuje różne perspektywy oglądu rzeczywistości. Poznanie różnorodnych 

perspektyw sprzyja  generowaniu pomysłów na rozwiązania wielu trudności, edukacja 

i szkolenia. Szczególnie istotna jest rola i postrzeganie młodzieży

1

Edukowanie społeczeństwa. Według instytucji lokalnych edukacja jest najważniejszym 

mechanizmem przeciwdziałania polaryzacji rozpatrywana na trzech perspektywach 

(krótko, średnio i długoterminowej)
2

Wsparcie rodzin w potrzebie (konkretnie rola asystenta rodziny i pracownika socjalnego), 

ale także programy społeczne takie jak: polityka na rzecz rodzin, polityka senioralna, 

polityka opieki nad dziećmi do lat trzech
3
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Realne systemy wsparcia oraz procedury reagowania we współpracy z różnymi 

instytucjami na zjawiska zagrożenia 4

Stworzenie strategii i planu działań przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, 

w szczególności alienacji, polaryzacji, radykalizacji oraz ekstremizmowi 5

Rekomendacje w zakresie docierania do zagrożonej młodzieży 

Kontakt z młodzieżą poprzez media społecznościowe, Internet, należy zapraszać do 

współpracy osoby ważne (autorytety) dla młodzieży i zwracać uwagę na potrzeby 

młodych i komunikowanie się z młodzieżą ich językiem
1

Rekomendacje możliwe do wdrożenia w szkołach

Wprowadzenie w szkole zajęć antydyskryminacyjnych, zawierających m.in. tematykę 

integracji i akceptacji 1

Wsparcie merytoryczne nauczycieli poprzez organizacje pozarządowe, zwiększenie 

obecności NGO w szkołach 2

Stworzenie przestrzeni (miejsca) dla młodzieży zagrożonej, która pod opieką streetwork-

erów będzie mogła korzystać z: edukacji w obszarze animacji społeczno-kulturowych, 

doradztwa zawodowego itp. Do młodzieży można docierać przez wymienionych 

streetworkerów, szkoły i koła zainteresowań oraz duszpasterstwa

2

Zwiększenie roli oraz dostępności pedagoga i psychologa w szkołach; w przypadku rodzin 

objętych pomocą społeczną większe zaangażowanie pracowników socjalnych 

i asystentów rodziny. Istotne jest rządowe wsparcie tych stanowisk, aby poszerzać zakres 

ich działania i możliwości pracy z młodymi ludźmi

3

Komplementarne i przemyślane działania systemowe, które odpowiadają potrzebom 

społecznym 4
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Działania projektowe skoncentrowane wokół tematów integracji i zachowań ryzykownych 3

Wprowadzenie profilaktyki rówieśniczej 4

Lepsza organizacja lekcji wychowawczych 5

Akcje społeczne propagujące wiedzę na temat różności międzykulturowych, seksualnych 

itp. 7

Podniesienie jakości zajęć z etyki w szkołach oraz wyłącznie ze szkół zajęć religii 

(w rozumieniu jednej religii) 6

W powyższym zakresie największą rolę do spełnienia mają

Samorząd oraz 
instytucje miejskie 

Społeczność 
lokalna

Władze centralne 
(budujące system, np. rząd)

Szkoły, 
realizujące edukację

Liderzy profilaktyki, 
liderzy klasowi

Rodzice
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Ciekawą perspektywę przedstawiła młodzież, która w odpowiedzi na pytanie „Kto ma największą 

zadanie do spełnienia w powyższym zakresie” wskazała na dwie perspektywy: Pierwsza z nich 

odnosi się do tego, kto ma do wykonania największą pracę nad sobą. I tu młodzi wymienili:

Uczestnicy warsztatu zwrócili uwagę, że kluczem do sukcesu jest współpraca między różnymi 

podmiotami. Współpraca ta powinna mieć charakter cyrkularny na podstawie cykli sprzężeń 

zwrotnych. Jest to określenie zaczerpnięte z systemowego ujęcia rodziny. Podmioty te oddziałują na 

siebie, a zmiana w jednej części systemu powoduje zmianę innej jego części. Można postawić tezę, że 

to system, a nie jedna jego część jest odpowiedzialny za problem. W związku z tym ważne, by 

poszukiwać przyczynowości kolistej postrzegając wymienione podmiot jako całość.

Wypracowane rezultaty następnie zostały ułożone w trzech perspektywach ze wskazaniem 

podmiotów mających największe zadanie do spełnienia w kontekście zapobiegania alienacji, 

polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi.

Druga odnosi się do tych, którzy mogą zrobić najwięcej dla innych:

osoby mylnie postrzegające patriotyzm 

kościół katolicki (i inne)

młodzież – praca nad otwartością i zrozumieniem

liderzy i mentorzy grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, duchowni, aby nauczyć się unikać  
jednostronności)

artyści, animatorzy kultury

nauczyciele, pedagodzy

grantodawcy, którzy przeznaczają środki na ważne projekty skierowane na młodzież
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stworzenie grupy interdyscyplinarnej, która rozpoczęłaby aktywne działania

przemyślane i cyrkularne współdziałanie lokalnych instytucji

modyfikacja systemu edukacji (począwszy od przedszkola) wprowadzająca tematykę 

akceptacji, integracji oraz włączenia społecznego

systemowe działania profilaktyczne

wprowadzona polityka miejska oparta na diagnozie społecznej skierowana na: 

rodziny, seniorów, dzieci i młodzież 

edukacja: wprowadzenie cyklicznych zajęć w tematyce antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania 

radykalizacji

stworzenie strategii działań w przeciwdziałaniu zjawiskom niepożądanym

wprowadzenie polityki rządowej oraz miejskich dotyczących równego traktowania

edukacja poprzez szkolenia, warsztaty i spotkania

polityka miasta na rzecz rodzin i integracji (promowanie partycypacji obywatelskiej)

lepsza organizacja lekcji wychowawczych

bieżące reakcje i interwencje

akcje społeczne (np. tęczowy piątek- wydarzenie promujące tolerancję wobec LGBT) 

i działania międzykulturowe 

PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA (<ROK)

PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA (<5 LAT)

PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA (<10 LAT)



Partycypacyjny udział w inicjatywach na rzecz społeczności w kierunku przeciwdziałania zjawiskom 

alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi, wymaga od podmiotów skoordynowanych, 

strategicznych i przemyślanych działań. Warsztat mapowania społeczności pozwolił na 

zidentyfikowanie i opisanie obszarów w przestrzeni miejskiej, stanowiących słabe i mocne strony 

społeczności. W każdej grupie interesariuszy zidentyfikowano miejsca, które stanowią potencjał 

lokalnej społeczności i odnoszą się do: sfery kultury np. kino, teatr i infrastruktury np. budynki, 

miejsca deptakowe, miejsca mające wartość historyczną; stref infrastruktury, a więc przestrzenie do 

odpoczynku, miejsca deptakowe, parki, skwery. W sferze postaw i zachowań społecznych częściej 

identyfikowano jednak zagrożenia. Były one związane m.in. z uzależnieniami, nierównościami 

materialnymi, bezdomnością, kategoryzacją czy transmisją biedy i ubóstwa. Czynniki zidentyfiko-

wane interesariusze ulokowali w następujących obszarach: ekonomicznym, edukacyjnym, 

społecznym, kulturowym i psychologicznym. Stanowią one odzwierciedlenie tych obszarów, 

w których ocen dokonywała młodzież licealna w badaniu ilościowym oraz wskazują na podobieństwo 

wyników w obu badaniach (ilościowym i jakościowym). Podobnie jak uczestnicy warsztatu, młodzież 

ankietowana wskazała na zagrożenia, które są związane z uzależnieniem, zarówno na poziomie 

psychologicznym, jak i poziomie socjologicznym. Analizy te wskazują na współwystępowanie wielu 

problemów i zachowań. Stąd zasadne jest holistyczne podejście, które zwraca uwagę na 

różnorodność problemu, a nie koncentracji na wybranym.  

Wśród wypracowanych rekomendacji wszystkie grupy wskazały, że najskuteczniejszym 

mechanizmem przeciwdziałania zjawiskom alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi jest 

EDUKACJA. O jej skuteczności gwarantuje wielopoziomowa współpraca systemu: rządu 

budującego system, samorządu realizującego zapisy zawarte w programach rządowych i instytucji 

miejskich np. szkoły oraz społeczności lokalnych. Współpraca wielopoziomowa ma się odnosić do 

reagowania na bieżące zagrożenia, podnoszenia świadomości społeczności lokalnych w obszarze 

zagrożeń oraz akceptacji i tolerancji wobec inności, jak również działań profilaktycznych, mających na 

celu przeciwdziałanie występowania zagrożeniom. Podobne wyniki zanotowano w badaniach 

ankietowych, prowadzonych wśród młodzieży, wskazując na mechanizm edukacji: tj. wsparcie 

nauczycieli i rodziny, jako czynnik chroniący przed zagrożeniami. 
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Wnioski


