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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 dużym mieście 

Poznaniu. 

Pierwszy etap to badanie ilościowe, realizowane wśród młodzieży licealnej, 

uczęszczającej do szkoły ponadpostawowej w Sycowie. Za pomocą kwestionariusza 

ankiety weryfikowano czynniki, które według młodzieży sprzyjają alienacji, radykali-

zacji, 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: 

dużego miasta (Poznań) i małego miasta (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. 
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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 Sycowa

dotyczyły oceny czynników ryzyka i czynników chroniących. Twierdzenia testowe zostały pokatego-

ryzowane  w pięciu obszarach życia: psychologicznym, socjologicznym, ideologicznym, politycznym 

i ekonomicznym.

Wśród czynników ryzyka w obszarze psychologicznym najczęściej wymieniano bezsilność 

spowodowaną przekonaniem, że szanse i niepowodzenia życiowe zależą od innych (74,5%). Zagadnie-

nie 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). Niemalże identyczna 

liczba uczniów wskazała na uzależnienia (74,4%). Dla 65,9% uczniów problemy zdrowotne (w tym 

psychiczne) zwiększają skłonność do wierzenia w ekstremistyczne narracje. Nieco mniej osób (61,7%) 

zdecydowanie lub raczej się zgadza, że skłonność do łamania zasad zwiększa się przy korzyściach 

z tego zachowania płynących. Zbliżone wyniki (59,6%) można odnaleźć także wśród wskazań na temat 

tego, że częste porażki i upokorzenia przyczyniają się do zgody osoby na poglądy innych (także 

radykalne). Co ciekawe najmniej osób (51,1%) wskazało na trudności w poradzeniu sobie z emocjami, 

jako czynnik zwiększający skłonność do poszukiwania akceptacji wśród osób o podobnych

 doświadczeniach.

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

rodziny (85,1%) jak i poczucie bycia wartościowym (80,9%) pomagają w radzeniu sobie z codziennymi 

trudnościami.
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1.2 Wyniki analiz głównych (szkoła w Sycowie)

1.2.1 Obszar psychologiczny

Bezsilnośc (74,5%)

Problemy zdrowotne (65,9%)

Uzależnienia (74,5%)

Skłonność do łamania zasad (61,7%)

Częste porażki i upokorzenia (59,6%) Emocje (51,1%)



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

w tych środowiskach, oraz społecznych reguł (norm).

W obszarze czynników ryzyka w 76,6% 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  

74,4% 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 46,8% 

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: 

87,3%

42,5% 38,3%

70,2%
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1.2.2 Obszar socjologiczny

Zaufanie do innych i wiążące się tym 
poczucie przynależności do wspólnoty

Osobiste zainteresowania i hobby 

Wsparcie ze strony rodziny 

Wykształcenie wyższe, jako wskaźnik 
przejawu zachowań prospołecznych 

72,4%
W obszarze szkoły: pomoc i wsparcie 
nauczycieli, wpływające na budowanie 
odporności na narracje ekstremistyczne

74,5%
Autorytet innego, który może 
przekonać do swoich poglądów 
(to czynnik chroniący i ryzyka) 



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 skierowaną na młodzież. Z drugiej strony nieco ponad 70%  

uczniów podkreśla raczej i 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. Zgodnie z modelem ekologicznym Bronfenbrennera rozwój jednostki 

wymaga wzajemnego przystosowania się osoby i środowiska a w odniesieniu do ideologii jest 

tworzony przez makrosystem. Zalicza się do niego: politykę, rząd, system przekonań, postaw, ideologii 

w kulturze lub subkulturze danej społeczności.

Analiza wyników w omawianych obszarach pokazała, że największe znaczenie (83,0%) dla kształtowa-

nia zachowań młodzieży ma religia. Drugim ważnym czynnikiem są obraźliwe określenia (70,3%) 

kierowane do innych w środowisku lokalnym. Sprzyjają one przyjęciem podobnych zachowań. 

Co wcale nie dziwi, kiedy weźmiemy pod uwagę, że wzorce zachowań są nabywane poprzez 

obserwację reakcji innych osób w danej sytuacji (Bandura, 1971). Co ciekawe Internet (46,8%) 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. 

Nie zmienia to jednak faktu, że w sieci można napotkać na wiele zagrożeń, które powodują 

relatywizację norm i wzorów życia, prowadząc w konsekwencji do zaburzonego postrzegania świata 

aksjologiczno-normatywnego. Osoba stale wystawiana na działanie agresywnego bodźca przestaje 

na niego reagować. Dochodzi do procesu odwrażliwienia. W konsekwencji zmniejsza się zasadność 

reagowania na niewłaściwe treści. 

Niespełna 25,6% osób badanych uważa, że stosowanie przemocy jest akceptowane gdy wynika 

z ideologii i przekonań danej osoby. W najmniejszym stopniu (19,2%) młodzież zgadza się ze 

stwierdzeniem, że kultywowanie tradycji jest jedynym sposobem ochrony tożsamości narodowej.
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1.2.3 Obszar ideologiczny i polityczny



Czynnikiem chroniący dla uczniów w zdecydowanej większości (83,0%) 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: 

Według większości badanych (89,3%) podziały na „my kontra oni” sprzyjają negowaniu wartości 

innych grup. Równie wysoko młodzież zaznaczyła niepokój (85,1%) odczuwany w życiu codziennym, 

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

w społeczeństwie. Młodzież  (72,3%) wskazała także na agresywne przekazy polityczne w mediach.  

Identyczna liczba licealistów (72,3%) zgodziła się, że hasła obecne w środkach masowego przekazu są 

formą przejawu wrogości wobec innych. Dla 66,0% 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. 

Jednocześnie przypomnieć należy, że akceptacja inności według młodzieży stanowi czynnik 

chroniący. Warto zatem wdrażać programy profilaktyczne, rozwijające tolerancję i akceptację wobec 

inności.
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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”



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 podobnie. 

Dla 91,5% uczniów trudne warunki mieszkaniowe mogą generować poczucie nierówności. Podobnie 

wysokie wskazania pojawiły się w przypadku niepewności finansowej (82,9%), która może się 

przełożyć na trudne warunki mieszkaniowe (80,8%) i konflikty wewnątrzrodzinne. 

Dla 74,4% badanych uczniów ubóstwo może się przełożyć na poczucie bycia gorszym i poczucie 

wykluczenia finansowego (72,4 %), co według 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, czy 

wyjście do kina itd.
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Poczucie nierówności

Niepewność finansowa 

Trudne warunki mieszkaniowe

Ubóstwo

Poczucie wykluczenia finansowego

91,5%

82,9%

80,8%

74,4%

72,4%

1.2.4 Obszar ekonomiczny



Dobór uczestników 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 17 

interesariuszy ze społeczności lokalnej Sycowa, których przydzielono do 4 grup przedstawionych

 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

Nazwa instytucji Stanowisko

PRZEDSTAWICIELE LOKALNYCH INSTYTUCJI

Nazwa instytucji Stanowisko

NGO (Organizacje Pozarządowe)

Nazwa instytucji Stanowisko

MŁODZIEŻ

Nazwa instytucji Stanowisko

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Psycholog oraz pedagog szkolny (2 osoby)

Urząd Miasta i Gminy Syców Samodzielne Stanowisko ds. Społecznych, 
Pomoc Administracyjna (2 osoby)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej
Kierownik

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Celina”

Rada Rodziców LO im. T. Kościuszki

Brak danych (2 osoby)

Przewodnicząca

Liceum Ogólnokształcące Uczennica (4 osoby)

Rada Miejska Radna (2 osoby)

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Pedagog szkolny

Psycholog szkolnySP nr 1 im. III Tysiąclecia

Brak danychSP nr 2 im. Marii Konopnickiej



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.  

Rozbudowana sieć szkół Alkoholizm, młodzież nieletnia 
i spożywająca alkohol

Wandalizm

Transmisja biedy,  ubóstwa 
i wzorców

Położenie geograficzne Sycowa 
na styku kilku województw

Kawiarnie

Edukacja w zakresie korzystania 
ze wspólnych przestrzeni

Zrewitalizowane budynki

Rozbudowany lokalny rynek 
pracy

Park, siłownia, basen, miejsca 
spotkań rodzinnych

Poczucie estetyki

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

pojętej kultury, infrastruktury oraz postaw i zachowań społecznych.

Opis wybranych obszarów małego miasta - Syców
Analiza obszaru podmiejskiego 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 Sycowie

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 Sycowie

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

wszystkich grup do przestrzeni, którym badani nadawali znaczenie bezpiecznych. Jako zasób 

interesariusze wskazują lokalizację Sycowa i gminy, leżącego na stuku różnych województw, różnych 

kultur. Do zasobów również zaliczono przestrzeń, którą miasto posiada. W centrum jest park, 

w mieście są tereny zielone, które przekładają się na poczucie bezpieczeństwa i estetyki 

mieszkańców. Park był wymieniany, jako miejsce lubiane przez wszystkich uczestników warsztatu. 

Syców „oświatą stoi”, co przekłada się na dużą ilość szkół i przedszkoli, a przede wszystkim 

podkreślano potencjał ludzki, jako chlubę Sycowa. W mieście są miejsca do rekreacji: siłownie, place 

zabaw, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, kort tenisowy. Także podkreśla się potencjał różnych 

organizacji pozarządowych; Syców ma straż pożarną, Policję, basen, ośrodek zdrowia, które wpływają 

na poczucie bezpieczeństwa.  Ponadto Syców jest miastem monitorowanym, co wpływa na wzrost 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W mieście są wydarzenia kulturalno-sportowe. Zasobem jest 

otwartość mieszkańców, która jest weryfikowana zwłaszcza przy organizacji inicjatyw oddolnych. 

Mieszkańcy mają świadomość otrzymywania pomocy w ramach różnych sfer życia (zdrowia, 

bezpieczeństwa, opieki nad dziećmi np. w przedszkolach), co także przekłada się na komfort życia 

społeczności. W Sycowie różne grupy społeczne mają poczucie samorealizacji i wsparcia (seniorzy, 

sportowcy, dzieci, młodzież). Mieszkańcy mają również poczucie bezpieczeństwa zawodowego 

(praca), ponieważ rynek lokalny dysponuje różnorodnymi ofertami zatrudniania. Dla młodzieży 

również wartościowym miejscem jest tzw. „Harcówka”, gdzie można realizować swoje 

zainteresowania. Syców daje możliwość rozwoju osobistego dla młodzieży, ale zdaniem 

najmłodszych uczestników projektu, jest to niewystarczające. W miejscach bezpiecznych 

uczestnicy odczuwają: komfort, spokój, szczęście, chęć do działania, poczucie wspólnoty, poczucie 

akceptacji. 

Miejsca nieprzyjazne/niebezpieczne w Sycowie

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

miejsc niebezpiecznych, a więc takich, które są zaniedbane pod względem estetycznym; brudne, 

będące miejscami schadzek różnych osób, pozostawiających po sobie bałagan w tych miejscach. 

Żywa dyskusja sprowadzała się do mówienia o trudności w komunikacji i wymianie informacji między 

organizacjami.

Szczególnym przedmiotem dyskusji wśród wszystkich grup stał się park, który można traktować 

zarówno jako bezpieczny i niebezpieczny.  
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Według większości uczestników jest to miejsce urokliwe, z dobrą infrastrukturą, do organizacji 

imprez szkolnych i lokalnych, miejsce monitorowane. Wywołujące poczucie zadowolenia, 

bezpieczeństwa, ale za dnia. Miejsce zmienia swoją funkcjonalność po zmroku. Park wówczas staje się 

atrakcyjny dla osób spożywających alkohol (w tym modzieży), wówczas dochodzi do aktów 

wandalizmu. Użytkownicy parku po zmroku zostawiają po sobie bałagan. Zdaniem uczestników 

brakuje w tym miejscu patroli policyjnych. Ciszę zakłóca głośna, czasem wulgarna muzyka. 

Przedmiotem żywej dysusji było również zwrócenie uwagi na nietolerancję wśród młodzieży na 

odmienny wizerunek. Szeroko pojęta niekonstruktywna krytyka (hejt) jest obecna w mediach 

społecznościowych. Grupy jednomyślnie stwierdziły, że największą odpowiedzialność za taki stan 

rzeczy ponoszą rodzice. Ten wzorzec powielany przez dzieci pochodzi od trendów całego systemu 

rodzinnego i poczucia wyższości wobec tych, których nie stać na markowe rzeczy. W konsekwencji 

dochodzi do wykluczania z grupy osoby, która nie spełnia oczekiwanych standardów. Mieszkańcy 

uważają, że jest to związane ze specyfiką małych miast, w których większość mieszkańców się zna.
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Ponadto uczestnicy zwrócili uwagę na:
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Niebezpieczne ruchliwe ulice w przestrzeni miejskiej (ul. Kaliska, Kolejowa) i kierowców, którzy są 

nieodpowiedzialni

Zaniedbany dworzec autobusowy, który wśród młodzieży wywołuje odrazę

Chuligaństwo

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (w szczególność Park po zmroku)

Jak powinny wyglądać wymienione miejsca w przyszłości?

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

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

i infrastrukturalne. Zwrócono również uwagę na to, że oferty kierowane do młodzieży powinny 

uwzględniać ich potrzeby. Bez odpowiedniej diagnozy, działania skierowane na młodzież będą 

nietrafione W kontekście wymiany informacji i docierania do młodzieży, najlepszym kanałem 

komunikacji jest szkolny Instagram.

Zniszczoną infrastrukturę miasta (zarówno obiekty publiczne, jak i prywatne). Są to miejsca 

zarośnięte krzakami, zabrudzone

Złą jakość powietrza (zwłaszcza zimą), związanego z ogrzewaniem mieszkań (ul. Kaliska i inne)

Brak wsparcia służb. Z informacji uzyskanych od uczestników wynika, że służby odpowiedzialne za 

porządek nie zawsze reagują na zgłoszenia oraz są nieobecne podczas interdyscyplinarnych 

spotkań lokalnych interesariuszy. Ponadto brak jest funkcjonariusza ds. nieletnich, który 

w sytuacjach zagrożeń młodzieży mógłby udzielać szybkiego wsparcia zarówno dzieciom, jak 

i dorosłym

Brak rozbudowanej oferty edukacyjno-kulturalnej dla młodzieży

Brak też odpowiedniej komunikacji, informacje docierają z opóźnieniem lub w ogóle nie docierają, 

brakuje również informacji zwrotnej. Ponadto jak zauważają przedstawiciele instytucji lokalnych 

mieszkańcy unikają komunikowania wprost

Silny wpływ wyznań religijnych, wywołujących napięcia między mieszkańcami (cyt. „Religia 

powinna łączyć, a nie dzielić);  

Opór przed zmianą spowodowany strachem przed nowym, w odniesieniu do miejsc zagrożonych. 

W konsekwencji nie reagują, przyzwalając na zachowania ryzykowne

Brak infrastruktury do spędzania czasu wolnego, np. ścieżek rowerowych

W stosunku do miejsc niebezpiecznych uczestnicy odczuwają; strach, lęk, niepokój, zagrożenie, 

bezsilność, niechęć, obojętność, żal oraz rozczarowanie w związku z marnowaniem potencjału 

Sycowa.
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To platforma przeznaczona dla uczniów, w której młodzież wymienia się informacjami. Pomysłem 

dotarcia do młodzieży jest również konkretny duży plakat z przekazem skierowanym na młodzież, 

który może być postawiony przy wejściu do szkoły. Ulotki nie spełniają swojej funkcji. 

Ponadto za ważny aspekt, uczestnicy uznali potrzebę niwelowania złych nawyków społecznych 

przekazywanych pokoleniowo a jednocześnie potrzebę zwiększania poczucia bezpieczeństwa, 

spokoju i komfortu. Ta potrzeba odnosi się do relacji człowiek-miejsce, czyli, aby przestrzeń była 

ładna, spokojna, zadbana oraz relacji człowiek-człowiek, skierowanej na kształtowanie cech 

pożądanych. Ważne są zatem: ład, czystość i porządek. 

Według uczestników poprawy wymaga przede wszystkim:

Przeniesienie życia kulturowego do parku, co wiąże się z  postawieniem w parku sceny

Serwisowanie i przegląd sprzętu na zewnatrz i placów zabaw

Zwiększenie ilości terenów zielonych (np. łąki kwietne)

Komunikacja. Należy się postarać o niwelowanie barier komunikacyjnych 

(cyt. by „ludzie nie bali się mówić”)

Integracja i współpraca mieszkańców, a nie rywalizacja

Poczucie odpowiedzialności za przestrzeń wspólną, a więc poszanowanie własności i uczenie tego 

szacunku najmłodszych

Reaktywowanie harcerstwa oraz orkiestry młodzieżowej, jako potencjału Sycowa

Aktywizacja sołectw (by działania w mieście mogły przenosić się na miejscowości ościenne 

(wioski)

Współpraca różnych podmiotów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń, które pod wspólnym 

szyldem „opieki psychologiczno-pedagogicznej i wychowania”, powinny działać dla dobra 

społeczności

Oferta edukacyjna, która powinna być skierowane do wszystkich odbiorców (począwszy od 

przedszkolaka do seniora)

Ilość miejsc spędzania czasu wolnego. Postuluje się o otworzenia nowych miejsc, np. kawiarenek, 

w których można się spotkać, porozmawiać, czy posłuchać muzyki, a w których nie sprzedaje się 

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

W kolejnej części warsztatu uczestnicy skupiali się na szczegółowej identyfikacji głównych trudności 

społeczności lokalnej sprzyjających alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi oraz na 

atutach w ich lokalnych obszarach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 

Park Przedszkole LO

Pod opieką 
nauczycieli jest 

bezpiecznie

Basen Stadion miejski Hotel Aroma

Park Ruchliwa ulica

np. ulica Ogrodowa

Dworzec PKS LO

Zagrożenia 
interakcyjny 

wymiar - każdy może 
wejść do liceum, 
konflikty między 

uczniami

Miejsca BEZPIECZNE

Wspólne wskazania:

Miejsca NIEBEZPIECZNE

Wspólne wskazania:



Do głównych wyzwań i trudności uczestnicy wymienili:
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Mniejszą tolerancję na inność w porównaniu do dużego miasta, którego wskaźnikiem jest 

poznawczy przekaz regulujący zachowania: „co ludzie powiedzą”. Wynika z niego konieczność 

dopasowania się do wymagań i oczekiwań większości, często kosztem rezygnacji z własnych 

wyborów (np. w dużym mieście do garnituru ktoś założy trampki, w Sycowie nie wypada). (NGO)

Brak komunikacji wśród społeczności lokalnych (NGO, instytucje lokalne)

Rozwarstwienie społeczno-materialne mieszkańców (dysproporcje ekonomiczne w rodzinach) 

oraz rodziny dysfunkcyjne zamieszkujące w Sycowie (NGO, instytucje lokalne, młodzież, 

edukatorzy)

Różnice społeczne i religijne (lokalne instytucje)  

Przekonanie, że inny znaczy gorszy i zamknięcie się na nowe poglądy wynikające z niewiedzy (brak 

akceptacji na poglądy innych); krytyka i hejt (NGO, instytucje lokalne, młodzież)

Wstyd przed korzystaniem ze źródeł profilaktyki w sytuacji trudności (instytucje lokalne)

Problem alienacji ludzi z niepełnosprawnościami (brak dostosowań miejsc do osób 

niepełnosprawnych), (edukatorzy) 

Religię w szkołach i dyskryminację dzieci nie uczęszczających na religię (edukatorzy)

brak reakcji służb (instytucje lokalne, edukatorzy)

Brak połączeń autobusowych (PKS) z pobliskimi miejscowościami i dodatkowych połączeń 

(edukatorzy)

Powielanie negatywnych wzorców rodzinnych (NGO, młodzież)

Czerpanie złych wzorców od tzw. liderów (młodzieży, dorosłych), (instytucje lokalne)

Brak przestrzeni dla młodych (brak miejsc spotkań), (NGO, edukatorzy)

Łatwą dostępność do alkoholu i substancji psychoaktywnych (edukatorzy)

napływ uchodźców i problemy z zachowaniem u tych dzieci  w szkołach (edukatorzy)

Główne wyzwania/trudności społeczności lokalnej dotyczące alienacji, 
polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmu oraz adresaci tych problemów
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Uczestnicy zdefiniowali poniższe działania:

Przy czym uczestnicy zwrócili uwagę na szczególną rolę profilaktyki i podnoszenia świadomości 

społecznej oraz do zachęcania społeczeństwa do większej aktywności społecznej (włączanie).

Działania systemu edukacji, do którego należą zajęcia pozalekcyjne 

(głównie w szkołach do VIII klasy) 

Poszukiwanie narzędzi w rozwiązywaniu trudności

Akcje charytatywne oraz pracę stowarzyszeń

Wsparcie psychologiczne/pedagogiczne w szkołach

Informowanie władz samorządowych oraz policji

Ciągłe oferty zatrudnienia

Zaangażowanie kuratorów i asystentów rodziny

Ekonomiczny
(rynek pracy-koneksje, 

życie codzienne/samorozwój)

Edukacyjny
(obszar powstawania nierówności)

Psychologiczny
(nastawienia, emocje)

Społeczny/Socjologiczny
(relacje między ludźmi; grupy: 

dzieci, młodzież, seniorzy, wzorce)

Infrastruktury miejskiej 
(Niedostępność dla niepełnosprawnych)

Polityczny
(hasła polityczne)

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:

SŁABE STRONY SPOŁECZNOŚCI MOCNE STRONY SPOŁECZNOŚCI

Strach lub niechęć przed zmianą

Uzależnienia i dostępność do rożnych środków 

odurzających

Wstyd przed proszeniem o pomoc

Tradycja i religia utrwalające sztywne postawy

Przekonania, że duże miasto daje lepsze 

perspektywy niż Syców

Słaba komunikacja lub jej brak

Stereotypy

Wstyd, poczucie braku sprawstwa

Roszczeniowość, poczucie, „że się należy”

Dezinformacja

Mocne inicjatywy oddolne

Wsparcie ze strony urzędu

Specjaliści na rożnych poziomach

Rynek pracy z nowymi ofertami zatrudniania

Silnie funkcjonujące NGO

Młode społeczeństwo Sycowa (Młodzież)

Przynależność do różnych grup społecznych 

(różnorodność pomysłów) 

Działania integracyjne

Udział w wolontariacie, harcerstwie, 

zajęciach pozaszkolnych

Zaangażowanie grup społecznych np. nauczycieli

Praca GKRPA (Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych)

Szeptana reklama

Brak reakcji służb lub słaba reakcja

Zaniedbania rodzicielskie – dzieci nie mają 

wsparcia emocjonalnego, rodzice nie mają czasu 

dla dzieci, samotność młodych ludzi

Ucieczka młodzieży w używki; pogodzenie się rolą 

ofiary i pozwolenie, by inni wyśmiewali się; 

podział na grupy „my - oni”

Akceptacja rodziców zachowań ryzykownych 

u dzieci (np. palenie marihuany)

Mała dostępność do psychiatry dziecięcego
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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

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 system edukacji musi radzić sobie z konsekwencjami pandemii, które są odczuwalne aktualnie 

wśród polskich dzieci w szkole. A już pojawiło się kolejne wyzwanie związane z edukacją dzieci 

uchodźców i coraz częstszymi przejawami u nich zachowań negatywnych.
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Uzależnienia/współuzależnienia i dysfunkcje w rodzinie (niepełnosprawność jednego rodzica, 

rodzina niepełna, migracje rodziców i związany z tym brak wsparcia w rodzinie, który może być 

przyczyną radykalizacji

Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna

Przyzwolenie społeczne na zachowanie nieakceptowalne

Dostępność środków psychoaktywnych

Przymus ogółu, wywieranie presji na innych i brak asertywności

Pochodzenie społeczne

Media

Uzależnienie i ubóstwo

Brak czasu na relacje rodzinne (pogoń za pieniądzem)

Trendy

Brak dostępności specjalistów

Dysfunkcje rodziny

Dostępność mediów

Zaniedbania rodzicielskie, brak wsparcia

Brak tolerancji, lęk przed odrzuceniem

Brak alternatywy, wyboru (dla schematu rodzinnego)

Brak asertywności

Średnia wieku społeczeństwa

Brak alternatyw

NGO

Instytucje lokalne

Edukatorzy
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Sytuacja materialna (wygląd domu/ubioru itp.)

Do nietypowych czynników przedstawiciele NGO zaliczyli pandemię, wojnę w Ukrainie i zdarzenia 

losowe. Osoby reprezentujące społeczności lokalne dodały do tego modę, trendy, brak reakcji na złe 

postepowanie, brak kontroli, brak ponoszenia konsekwencji za swoje zachowanie. Z kolei dla 

edukatorów czynnikami nietypowymi są: brak reakcji policji i różnych służb na sygnały 

o zachowaniach ryzykownych np. młodzieży. 

Dysfunkcje (choroby)

Sytuacja rodzinna

Przejawy agresji

Używki

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

Edukacja w zakresie akceptacji odmienności, tolerancji i zrozumienia 1

Działania profilaktyczne w kierunku przeciwdziałania uzależnieniom, 

współuzaleznieniom i dysfunkcjom 2

Aktywna współpraca interdyscyplinarna, która angażuje wszystkie 

zainteresowane strony, w tym młodzież 3
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Aktywne reagowanie na czynniki ryzyka przez służby odpowiedzialne 

za porządek społeczny 4

Wsparcie rodzin, które są najważniejszymi 

mechanizmami kształtowania postaw 5

Rekomendacje w zakresie docierania do zagrożonej młodzieży 

Młodzież zaproponowała rozmowę „bez pretensji” oraz poczucia wyższości przez 

dorosłych. Dla młodzieży istotny jest fakt że może zaufać innej osobie, może na nią liczyć 

i ktoś okazuje zainteresowanie jej problemami. Dlatego w roli instytucji lokalnych oraz 

dorosłych jest budowanie zaufania

Podczas pracy nad rekomendacjami bardzo ważna była uwaga płynąca z grupy młodzieży, która 

stwierdziła, iż wszelkie zmiany należy rozpoczynać od samego siebie. W związku z czym troska 

o dobro społeczne i przeciwdziałanie zagrożeniom powinno być budowane w świadomości 

każdego mieszkańca Sycowa.

1

Internet 2

Spotkania organizowane za pośrednictwem szkoły, nauczycieli i pedagogów 3

Intensywna profilaktyka i warsztaty 4

Wykorzystanie konstruktywnych autorytetów, które mogą uczestniczyć w modelowaniu 

pożądanych wzorców u młodzieży 5
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Wykonania diagnozy potrzeb, która umożliwi hierarchizację problemów i dobór 

odpowiednich form działań profilaktycznych
6

Rekomendacje możliwe do wdrożenia w szkołach

Integracja młodzieży na poziomie klasy/między klasami i szkołami 1

Organizowanie warsztatów profilaktycznych, które przyczynią się do wypracowania 

u młodzieży technik radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 2

Zwiększenie dostępu do psychologów, psychoedukacji, pomocy psychologicznej 

i dostępności do specjalistów

Zajęcia integracyjne z innymi osobami np. spotkanie „z żywą książką”, czyli osobami, które 

mogą się podzielić swoim doświadczeniem w pokonywaniu trudności

Wprowadzenie tzw. „skrzynek zaufania”, do których młodzież może wrzucać kartkę 

z opisem problemu, którą mógłby przeczytać psycholog lub pedagog. Kartka może być 

anonimowa lub personalna (do wyboru)

3

4

5
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Młodzież odpowiadając na pytanie kto ma największe zadanie do spełniana w kwestii 

przeciwdziałania alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi wskazała:

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

podmiotami, która włączałaby również zdanie młodzieży. Cenną wskazówką i rekomendacją jest ta, 

która została wyartykułowana przez przedstawicielki młodzieży, a więc włączanie jej w tematykę 

przeciwdziałania alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmów „bez pretensji”. Zgodnie 

z raportem Radicalisation Awareness Network1  młodzież jest kluczowym partnerem do zapobiegania 

i przeciwdziałania radykalizacji. Młodzież wnosi unikalne spostrzeżenia, kreatywność i wiarygodność 

do lokalnych działań profilaktycznych. Skuteczna praca z młodzieżą jest niezbędna dla 

przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, a władze lokalne powinny budować zaufanie i dobrą 

platformę współpracy.

Wypracowane rezultaty następnie zostały ułożone w trzech perspektywach ze wskazaniem 

podmiotów mających największe zadanie do spełnienia w kontekście zapobiegania alienacji, 

polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi.

1RAN YOUNG Platform Youth Participation in P/CVE for Local Authorities, online meeting 02-03 March 2021, dostęp: https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisa-
tion-awareness-network-ran/publications/ran-young-platform-youth-participation-pcve-local-authorities-online-meeting-02-03-march-2021_en

W powyższym zakresie największą rolę do spełnienia mają

rówieśników i rodzinę nauczycieli i psychologów

Organ nadzorujący - 
ustawodawca Gminy

Szkoły
(profilaktyka)

Organizacje 
pozarządowe

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
(komisje alkoholowe) 

Rodziny

Punkty 
konsultacyjne

Instytucje sportowe, 
wspomagające szkołę

Policja,
ośrodki zdrowia
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Poprawa przepływu informacji na różnych poziomach (poziom: instytucja-instytucja; 

instytucje-NGO; instytucje-mieszkańcy) oraz stworzenie płaszczyzny do wspólnej komunikacji

 i współpracy

Aktywna współpraca z lokalnymi instytucjami oparta na strategii działań

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych (na temat otwartości, akceptacji, tolerancji) 

dla rodziców, dzieci i młodzieży

Uzupełnienie informatorów pomocowych dotyczących tego, gdzie szukać pomocy 

w przypadku zauważenia problemu lub trudności w poradzeniu sobie z danym problemem

Stworzenie przestrzeni i miejsca do spotkań i  samorealizacji dla społeczności, 

w szczególności młodzieży

ZZorganizowanie spotkań z autorytetami z zewnątrz

Usystematyzowane doszkalanie osób wspierających, np. asystentów rodziny

Usystematyzowana i zaplanowana edukacja społeczna poprzez alternatywne formy 

np. pikniki, festiwale

Dostęp do terapii i konsultacji ze specjalistami

Informowanie społeczeństwa o możliwościach szukania pomocy

Budowanie bazy lokalowej, która będzie służyła za np. świetlice środowiskowe, 

socjoterapeutyczne, miejsca spotkań dostępne młodzieży

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców oraz problemów, która zhierarchizuje 
problemy i będzie pozwalała na dobranie odpowiednich środków do ich rozwiązywania

Integracja społeczności oraz spotkania ludzi z różnych środowisk (np. pikniki)

Wdrożenie kampanii informacyjnych (dotyczących zagrożeń młodzieży, 
w tym również zdarzeń losowych np. pandemia, wojna)

Poprawa infrastruktury (dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
aby przeciwdziałać alienacji tych osób)

PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA (<ROK)

PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA (<5 LAT)
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Stworzenie lokalnej mapy potrzeb i zasobów, która będzie podstawą do stworzenia lokalnej 

strategii działań (zaplanowanie wspólnych działań; akcje informacyjne, edukacyjne, 

wolontariaty, pikniki tematyczne,  działania integracyjne)

Stosowanie symboli w przestrzeni miejskiej na wzór akcji „Odłącz się” 

Diagnoza potrzeb i stworzenie alternatywy spędzania wolnego czasu (dla młodych i starszych)

Treści profilaktyczne kierowane do rodziców np. poprzez szkolny dziennik elektroniczny

Praca nad przywróceniem autorytetu policji, pracowników MOPS i nauczycieli

Wzbudzanie empatii w młodych ludziach

PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA (<5 LAT)

Ciągłe edukowanie młodzieży i dorosłych w kierunku zwiększania wiedzy na temat inności 

(tolerancja)

Kompleksowe programy w placówkach oświatowych (programy rekomendowane dla uczniów, 

rodziców, kadry szkolnej)

Wdrożenie programów profilaktyczny w szkołach (np.: warsztaty dotyczące radzenia sobie ze 

stresem, rozpoznawania i nazywania emocji)

Ewaluacja dotychczasowych działań oraz wprowadzenie zmian zgodnych z wynikami 

ewaluacji i potrzebami osób

Profilaktyka uzależnień/współuzależnień i dysfunkcji

PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA (<10 LAT)

Lorem ipsum



Partycypacyjny udział w inicjatywach na rzecz społeczności w kierunku przeciwdziałania zjawiskom 

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

skoordynowanych, strategicznych i przemyślanych działań. Warsztat mapowania społeczności 

pozwolił na zidentyfikowanie i opisanie obszarów w przestrzeni małego miasta, stanowiących słabe 

i mocne strony społeczności. W każdej grupie interesariuszy zidentyfikowano miejsca, które stanowią 

potencjał lokalnej społeczności i odnoszą się do: sfery kultury np. kawiarni, miejsc wspólnych 

przeznaczonych do spędzania czasu wolnego (baseny, parki, siłownie) i infrastruktury np. budynki, 

sieć szkół, czy rynek pracy. 

W sferze postaw i zachowań społecznych częściej identyfikowano zagrożenia. Były one związane m.in. 

z uzależnieniami (główny problem to młodzież spożywająca alkohol), nierównościami materialnymi, 

trendami lokalnymi, kategoryzacją czy transmisją biedy i ubóstwa. Czynniki zidentyfikowane 

interesariusze ulokowali w następujących obszarach: ekonomicznym, edukacyjnym, społecznym, 

religijnym, politycznym,  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 koncentrację jedynie na jednym, wybranym. 

Wśród wypracowanych rekomendacji grupy wskazały na różnorodne mechanizmy przeciwdziałania 

zjawiskom alienacji, polaryzacji, radykalizacji i ekstremizmowi z pośród których najważniejsza jest 

edukacja. Wychodząc od profilaktyki skierowanej na rodziny (w ujęciu systemowym), szkoły i inne 

organizacje i instytucje podkreślano wielopoziomową współpracę. Akcentowano konieczność 

podnoszenia świadomości poprzez ustawiczną edukację. Współpraca wielopoziomowa ma się 

odnosić do reagowania na bieżące zagrożenia; podnoszenia świadomości społeczności lokalnych 

w obszarze zagrożeń oraz akceptacji i tolerancji wobec inności; działań profilaktycznych, mających na 

celu przeciwdziałanie występowania zagrożeniom oraz pracy własnej jednostki, w kierunku rozwoju 

wzrostu tolerancji dla różnorodności. Podobnie wyniki zanotowano w badaniach ankietowych, 

prowadzonych wśród młodzieży, wskazując na mechanizm edukacji, jako czynnik chroniący przed 

zagrożeniami. 
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Wnioski


