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ZASADY TE SĄ NASTĘPUJĄCE*:

najważniejsze
INFORMACJE

Badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że wiele problemów młodzieży jest ze sobą powiązanych, 
wzajemnie się warunkuje, ma szereg wspólnych przyczyn oraz czynników ryzyka. Dzieje się tak dla-
tego, że w istocie problemy te są formą objawów, podczas gdy przyczyny indywidualne, rodzinne  
i społeczne są często podobne. Co więcej, różnym problemom młodzieży, ryzykownym zachowaniom  
i patologiom społecznym skutecznie zapobiegają te same czynniki chroniące – w szczególności zwią-
zane z rodziną, szkołą i religijnością – co daje możliwość wykorzystania w działaniach zasobów do-
stępnych w każdej społeczności lokalnej.

Odpowiedzią na te wyzwania jest zintegrowana polityka młodzieżowa. Obejmuje ona pełne spektrum 
spraw dotyczących młodzieży, dostrzega zależności między problemami oraz ich wspólne przyczyny. 
Do tego zakłada całościowe spojrzenie na człowieka oraz bazuje na podstawowych zasobach obec-
nych w danym środowisku i współpracy ponadinstytucjonalnej. Ma też racjonalne i ekonomiczne 
założenia oraz czerpie ze sprawdzonej koncepcji Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki problemów 
młodzieży.

Rekomendowana przez Komitet Społeczny Rady Ministrów strategia Siedmiu dźwigni skutecznej pro-
filaktyki to sprawdzony zestaw zasad, od których w największym stopniu zależy efektywność działa-
nia w obszarze wychowania, profilaktyki i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i problemom 
młodzieży w lokalnym środowisku.

* Opis tych zasad jest na stronach 22–27.

1.	 Kieruj	uwagę	na	to,	co	dobre;

2.	 O	zachowaniach	problemowych	i	profilaktyce	myśl	w	sposób	zintegrowany;

3.	 Bazuj	na	zasobach	społeczności	lokalnej;

4.	 Buduj	na	wartościach	i	marzeniach	młodzieży;

5.	 Walcz	o	to,	by	wychowanie	i	profilaktyka	były	priorytetem	rozwojowym;

6.	 Tworząc	strategię,	szukaj	maksymalnych	efektów	przy	optymalnych	kosztach;

7.	 Angażuj	we	współpracę	ludzi	z	pasją	i	zamiłowaniem	do	młodzieży.
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Szanowni PAŃSTWO! 
Profilaktyka zintegrowana jest racjonalną, spójną i odważną wizją, w której chodzi o coś więcej niż pro-
pagowanie zdrowego stylu życia. Chodzi o to, byśmy my, dorośli, skutecznie wspierali młodych ludzi  
w budowaniu dojrzałego świata wartości i realizacji ich najgłębszych marzeń i celów życiowych. Pod-
stawą takiego przekonania są wieloletnie doświadczenia badawcze i praktyczne zespołu badaczy  
i szerszego środowiska związanego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej.

Jesteśmy specjalistami, którzy na co dzień z pasją i zaangażowaniem pracują z młodzieżą, rodzi-
cami, nauczycielami i samorządowcami, a jednocześnie nieustannie szukamy sposobów na zwięk-
szenie skuteczności tych działań. Prowadzimy szeroko zakrojone badania nad młodzieżą, organizu-
jemy warsztaty dla samorządowców, tworzymy programy profilaktyczne, a następnie wdrażamy je  
w bezpośredniej współpracy ze szkołami i samorządem terytorialnym we wszystkich regionach  
Polski. Od 12 lat spotykamy się z młodzieżą w ramach modelowego programu profilaktycznego  
Archipelag Skarbów skutecznie zapobiegającego ryzykownym zachowaniom młodych. W czasie na-
szej pracy mamy wiele okazji, aby wsłuchiwać się w ich doświadczenia, oczekiwania i potrzeby.

Z badań wynika, że wciąż na szczycie celów życiowych młodzieży jest miłość, przyjaźń, rodzina i dzie-
ci. Na tym można budować. Warto prowadzić działania na rzecz młodych, wydobywając z nich pięk-
ne cele życiowe, a wtedy oni takie programy wychowawcze i profilaktyczne potraktują jako pomoc  
w realizacji swoich własnych marzeń i planów.

Troska o młodzież to troska o przyszłość rodziny, społeczeństwa, gospodarki i całego państwa. Zda-
nie, które wypowiedział Jan Zamoyski w czasach świetności Polski, a powtórzył Stanisław Staszic 
w przededniu zaborów, dzisiaj nadal jest aktualne: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”. Od wartości, siły charakteru i wyborów podejmowanych przez młode pokolenie będzie za-
leżał przyszły kształt naszej rzeczywistości. Dlatego ważne jest, aby w okresie intensywnego rozwoju 
młodzież dostała potrzebne wsparcie, które pomoże jej rozwiązywać napotykane problemy i unikać 
zachowań ryzykownych.

Niniejsza publikacja ma na celu zwiększenie wiedzy dyrekcji szkół i przedstawicieli władz samorządo-
wych na temat pozytywnego potencjału, a także problemów młodzieży. Prezentujemy w niej najnow-
sze badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej dotyczące skutecznych strategii zapobiegania pro-
blemom i zachowaniom ryzykownym młodzieży. Broszura zawiera również rekomendacje dotyczące 
zintegrowanego podejścia do czynników ryzyka i czynników chroniących w postaci strategii Siedmiu 
dźwigni skutecznej profilaktyki. Mając dźwignię i punkt podparcia, można robić rzeczy niemożliwe, ta-
kie jak budowa piramid. W Polsce stoją przed nami ogromne wyzwania w dziedzinie profilaktyki,  
a dysponujemy nieproporcjonalnie małymi środkami, dlatego potrzebujemy działań kompleksowych,  
o potwierdzonej skuteczności, dających gwarancję maksymalnych efektów przy optymalnych kosztach.

W społeczności lokalnej, w której decydenci podchodzić będą w ten sposób do spraw wy-
chowania i profilaktyki, zmniejszy się nasilenie zachowań ryzykownych i problemów mło-
dzieży, a warunki do pozytywnego rozwoju będą lepsze. Jednocześnie nastąpi wzrost zaufa-
nia społecznego i widoczna poprawa atmosfery współpracy między ludźmi i instytucjami. 
Społeczność lokalna stanie się miejscem, do którego młodzi będą chcieli wracać, w którym będą 
chcieli żyć, pracując dla wspólnego dobra i przekazując następnemu pokoleniu to, co sami otrzymali. 

Prezes Zarządu
Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
dr Szymon Grzelak

1.	 Kieruj	uwagę	na	to,	co	dobre;

2.	 O	zachowaniach	problemowych	i	profilaktyce	myśl	w	sposób	zintegrowany;

3.	 Bazuj	na	zasobach	społeczności	lokalnej;

4.	 Buduj	na	wartościach	i	marzeniach	młodzieży;

5.	 Walcz	o	to,	by	wychowanie	i	profilaktyka	były	priorytetem	rozwojowym;

6.	 Tworząc	strategię,	szukaj	maksymalnych	efektów	przy	optymalnych	kosztach;

7.	 Angażuj	we	współpracę	ludzi	z	pasją	i	zamiłowaniem	do	młodzieży.
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CO MÓWIĄ BADANIA 
o polskiej młodzieży
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Jakie są poglądy i wybory młodzieży w kwestii alkoholu, pornografii  
i współżycia seksualnego? Ilu 14–15-latków ma myśli samobójcze lub bie-
rze udział w bójkach, a ilu swój czas poświęca na hobby lub działania spo-
łeczne? Którzy dorośli są najważniejszymi przewodnikami w życiu młodych 
ludzi? – odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w poniższym rozdziale.

Typowe podejście do młodzieży dominujące w mediach i przestrzeni publicznej koncentruje uwa-
gę na trudnościach i problemach, a gubi obraz pozytywnego potencjału młodych ludzi. Planowa-
nie skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych wymaga oderwania się od takiego 
schematu. 

Wyniki badań pokazują zaskakująco dużą skalę pozytywnych zachowań i postaw większości mło-
dzieży w wieku 14–15 lat. Taki obraz sytuacji młodego pokolenia skłania do postawienia sobie 
pytania: Jakim czynnikom, jakim zasobom społecznym zawdzięczamy to, że większość młodych 
ludzi nie angażuje się w zachowania ryzykowne i konstruktywnie radzi sobie z problemami? 

CO MÓWIĄ BADANIA NAD MŁODZIEŻĄ

1. Relacje z mamą i tatą to najważniejszy czynnik chroniący w profilaktyce problemów dzieci  
i młodzieży;

2. Rodziców wspierają wychowawcy i nauczyciele - rola wychowawców jest tym większa, im słabsza 
kondycja rodziny;

3. Specjaliści wspierają rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki różnych zagrożeń  
- takie wsparcie jest szczególnie potrzebne w okresie dojrzewania, ponieważ młodzi ludzie, szuka-
jąc swoich dróg, mogą kontestować wartości przekazywane w rodzinie i szkole;

4. Badania naukowe wskazują, że ważną pomocą w wychowaniu są organizacje wyznaniowe - religij-
ność jest silnym czynnikiem chroniącym przed zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży.

Długa lista problemów i zachowań ryzykownych młodzieży obejmuje m.in. zagrożenia związane 
z: depresją i samobójstwami, nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, do-
palacze, nikotyna), uzależnieniami behawioralnymi, seksualizacją i pornografią, wczesnymi kon-
taktami seksualnymi, przemocą i cyberprzemocą, przestępczością i demoralizacją. Każdy z tych 
problemów niesie za sobą poważne konsekwencje osobiste dla młodych ludzi i ich rodzin oraz 
nieuchronne konsekwencje społeczne i ekonomiczne na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

SKALA PROBLEMÓW MŁODZIEŻY
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W jakim stopniu młodzież ulega wymienionym zagrożeniom? Badania naukowe IPZIN na próbie 
11 636 uczniów z II i III klas publicznych gimnazjów wskazują, że co do zasady, problemy i za-
chowania ryzykowne są udziałem zdecydowanej mniejszości młodzieży. Badania prowadzono od 
września 2014 r. do czerwca 2017 r. w dużych i małych miastach oraz wsiach 11 województw: dol-
nośląskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, śląskiego, łódz-
kiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Dane prezentowane 
w niniejszej publikacji pochodzą z tych badań (chyba że zaznaczono inaczej).

Okazuje się, że większość lub zdecydowana większość młodzieży w wieku 14–16 lat w ostatnich 
30 dniach przed badaniem nie piła, nie upiła się, nie korzystała z narkotyków, nie używała dopa-
laczy, nie pali wcale papierosów, nie miała inicjacji seksualnej, nie była sprawcą cyberprzemocy, 
nie brała udziału w bójkach i nie miała myśli samobójczych. Większość młodzieży ma też zdrowe 
i mądre przekonania dotyczące korzystania z alkoholu, pornografii czy współżycia seksualnego. 
Około połowa młodzieży posiada i rozwija swoje pasje, należy do szkolnego lub pozaszkolnego 
koła zainteresowań oraz angażuje się społecznie na rzecz innych ludzi lub środowiska.

Odsetek młodzieży, która nie podejmowała zachowań ryzykownych,  
problemowych lub nie doświadczała danych problemów
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Odsetek młodzieży, która nie korzystała z substancji psychoaktywnych

Postawy i przekonania młodzieży dotyczące wybranych zachowań ryzykownych i problemów

Pasje, zainteresowania oraz zaangażowanie społeczne
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Dorośli z otoczenia, którzy są obecnie najważniejszymi przewodnikami w moim życiu
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DZ. 14-16 LAT CH. 14-16 LAT N = 10 629

Badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że wiele problemów młodzieży jest ze sobą powią-
zanych, wzajemnie się warunkuje, ma szereg wspólnych przyczyn oraz czynników ryzyka. Co 
więcej, w świetle badań, różnym problemom młodzieży i patologiom społecznym skutecznie za-
pobiegają te same czynniki chroniące – w szczególności związane z rodziną, szkołą i religijnością. 
Są to naturalne zasoby dostępne w każdej społeczności lokalnej.

Zdecydowana większość młodzieży wskazuje rodziców jako najważniejszych przewodników ży-
ciowych, będących przykładem dobrego postępowania, sposobu życia, charakteru, posiadanych 
umiejętności lub wiedzy. Z badań wynika, że młodzież wskazująca obu rodziców jako przewod-
ników życiowych w znacznie mniejszym stopniu ulega różnym problemom w porównaniu z mło-
dzieżą, która nie wskazuje żadnego rodzica jako życiowego przewodnika.

CZYNNIKI CHRONIĄCE

RODZICE JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY
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Problemy i zachowania ryzykowne, a wybór taty i mamy jako przewodnika
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ŻADNE Z RODZICÓW NIE JEST PRZEWODNIKIEM

Problemy i zachowania ryzykowne, a wybór taty i mamy jako przewodnika

Czynniki chroniące związane ze szkołą to według badań IPZIN m.in.: dobra atmosfera w kla-
sie (i szkole), poczucie akceptacji w klasie oraz uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia  
w rodzinie. Aż 58% uczniów przyznaje, że miało w życiu nauczyciela, któremu wiele zawdzięcza  
w sprawach szerszych niż nauka, a co trzeci wskazuje nauczyciela z obecnej szkoły.

SZKOŁA JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY
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Miałem w życiu nauczyciela, wychowawcę, któremu wiele zawdzięczam 
(który mi pomógł, dodał wiary w siebie, nauczył czegoś ważnego o życiu)

Obecność wiary w życiu nastolatka i regularny udział w praktykach religijnych chroni przed po-
dejmowaniem większości zachowań ryzykownych i problemowych. W Polsce dotyczy to przede 
wszystkim katolicyzmu i innych wyznań chrześcijańskich. Na podstawie badań z innych krajów 
można stwierdzić, że także inne religie mają charakter chroniący. Organizacje religijne i ich lokalne 
wspólnoty mogą być więc ważnym partnerem samorządu i szkoły w realizacji zadań profilaktyczno- 
wychowawczych.

RELIGIA JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY

Jak często bierzesz udział w praktykach religijnych?
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RELIGIA JAKO CZYNNIK CHRONIĄCY

Uczestnictwo w praktykach religijnych a problemy i zachowania ryzykowne dziewcząt

Uczestnictwo w praktykach religijnych a problemy i zachowania ryzykowne chłopców
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Wpływ czynników na problemy 
przy kontroli innych zmiennych 
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CZYNNIKI CHRONIĄCE
RODZINNE

Mama przewodnikiem + + +

Tata przewodnikiem + + + +

Rozmowy z wysłuchaniem + + +

WIARA I RELIGIA

Praktyki religijne + + + +

Znaczenie wiary w życiu + +

MIŁOŚĆ – WZORY I PRZEKONANIA

Kontakt ze wzorem małżeństwa + + +

Przekonanie, że prawdziwa miłość istnieje + + +

SZKOŁA I KLASA

Dobra atmosfera w klasie + + + +

Akceptacja w klasie + +

Udział w WDŻ + + + +

Nieistotne Nieuwzględnione

N = 13 960 

Tabela jest kontynuowana na następnej stronie

Poniżej prezentujemy wynik analizy statystycznej (metodą regresji logistycznej) pokazującej  
w jaki sposób łączne występowanie różnych czynników chroniących i czynników ryzyka prze-
kłada się na zachowania problemowe młodzieży. Podstawą do wykonania tej analizy było ba-
danie diagnostyczne zrealizowane na grupie 13 960 uczniów II i III klas gimnazjum (14-16 lat)  
w latach 2010-2014, w dużych i małych miastach oraz wsiach z 10 województw: dolnośląskiego, 
podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, świętokrzy-
skiego, pomorskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Dokładna interpretacja tych wyników jest 
zamieszczona w Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży.
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 CZYNNIKI RYZYKA
RODZINNE

Rozwód rodziców -

SZKOŁA I KLASA

Obawa przed przemocą w szkole - -

RÓWIEŚNICZE I ŚRODOWISKOWE

Towarzystwo alkoholowe - - - - - -

Towarzystwo narkotykowe - - - - -

Dostępność alkoholu/narkotyków - -

SEKSUALNE

Seksualizacja - - - - - -

Mit 100% ochrony prezerwatywy przed HIV -

INNE PROBLEMY I ZACHOWANIA  
RYZYKOWNE JAKO CZYNNIKI RYZYKA

Upijanie się - - -

Inicjacja seksualna -

Branie narkotyków -

Myśli samobójcze -

INNE POSTAWY JAKO CZYNNIKI RYZYKA

Akceptacja jazdy po pijanemu -

Akceptacja alkohol + randki -

INNE
INNE ZMIENNE NIEZALEŻNE

Płeć – bycie dziewczyną - - + +

Wiek – młodsza klasa - + - +
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KONSEKWENCJE SEKSUALIZACJI OPISUJE RAPORT APA  
(ZURBRIGGEN, 2007)

• Poznawcze (pogorszenie sprawności umysłowej, logicznego myślenia);

• Emocjonalne (brak pewności siebie, nieakceptacja własnego ciała);

• Psychiczne (zaburzenia odżywiania, niska samoocena, depresja);

• Seksualne (zaburzenia w rozwoju zdrowej seksualności, brak asertywności);

• Związane z własną tożsamością (traktowanie wyglądu i fizycznej atrakcyjności jako nadrzędnej 
wartości u kobiety);

• Inne (u chłopców trudności ze znalezieniem „akceptowalnej” partnerki lub z pełnym przeżywaniem 
intymnej relacji);

• Wzrost przemocy seksualnej i dziecięcej pornografii.

Liczne badania polskie i zagraniczne składają się na złożony obraz czynników zwiększających ryzyko 
problemów i zachowań ryzykownych młodzieży, takich jak korzystanie z narkotyków, nadużywanie 
alkoholu czy podejmowanie wczesnych kontaktów seksualnych, które ogólnie można sklasyfikować 
jako czynniki indywidualne, rodzinne i społeczne. 

Badania pokazują, że poszczególne problemy młodzieży współwystępują ze sobą i są powiązane.  
Te same czynniki ryzyka są odpowiedzialne za pojawianie się różnych problemów. Dzieje się tak dla-
tego, że w istocie problemy te są formą objawów, a ich przyczyny indywidualne, rodzinne i społeczne 
są często podobne. 

Na uwagę zasługuje powszechnie niedostrzegany czynnik ryzyka, jakim jest seksualizacja.  
Według definicji American Psychological Association (APA) jest to sprowadzanie wartości osoby 
do „seksownego” wyglądu lub zachowania, uprzedmiotowienie seksualne oraz narzucanie treści 
i obrazów seksualnych nieadekwatnie do wieku i sytuacji.

CZYNNIKI RYZYKA
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Osobnym powiązanym z seksualizacją zagrożeniem, co do którego istnieje niska świadomość 
społeczna wśród wychowawców, rodziców i decydentów, jest częste korzystanie z pornografii,  
a w konsekwencji uzależnienie od niej.
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Źródła treści pornograficznych wśród młodzieży korzystającej z pornografii 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DZ. 14-16 LAT CH. 14-16 LAT N = 11 040

WIEK

1% 3%
12%

33%

59% 65%

3% 6%

21%

52%

82% 88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DZ. 14-16 LAT  CH. 14-16 LAT N = 4380 (N DZ. = 1255; N CH. = 3125) 

STRONY WWW 
Z PORNOGRAFIĄ 

OZNACZONE 
OD 18 LAT

INTERNET 
W KOMÓRCE

STRONY WWW
Z PORNOGRAFIĄ 

BEZ TAKICH 
OZNACZEŃ

PORTALE 
SPOŁECZNOŚCIOWE 

(FACEBOOK ITP.)

TELEWIZJA CHAT CZASOPISMA SMS ROZMOWA 
TELEFONICZNA

ZWYKŁE PORTALE 
(INFORMACYJNE, 

SPORTOWE, MUZYCZNE, ITP.) 
Z ELEMENTAMI PORNOGRAFII

29% 33%
20% 21% 17% 16%

10% 5% 3% 2%

57%
43% 43%

15% 16% 13%
5% 5% 2% 1%

Okazuje się, że przed ukończeniem 14 roku życia kontakt z pornografią miało 71% młodzieży 
(82% chłopców i 59% dziewcząt).

Procent osób, które w określonym wieku miały już za sobą kontakt z pornografią
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Celowe oglądanie pornografii w ciągu ostatnich 30 dni
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Z przedstawionych badań wynika, że wiele problemów młodzieży jest ze sobą powiąza-
nych, a metody profilaktyki, aby były skuteczne, muszą być kompleksowe. Dlatego pro-
ponujemy Państwu podejście zintegrowane będące odpowiedzią na liczne problemy  
i zagrożenia, z którymi konfrontuje się współczesna młodzież.

Okazuje się, że korzystanie z pornografii jest poważnym problemem wśród młodzieży. Jedno-
cześnie dostępność pornografii w źródłach, z których młodzież najbardziej korzysta, nie podle-
ga żadnym realnym ograniczeniom.



 DLACZEGO PODEJŚCIE 
ZINTEGROWANE

 jest kluczowe dla władz  
samorządowych
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OBEJMUJE PEŁNE SPEKTRUM SPRAW DOTYCZĄCYCH MŁODZIEŻY
W polityce społecznej (a także w badaniach naukowych i działaniach praktycznych) uwzględniane 
jest możliwie pełne spektrum zagadnień związanych ze wspieraniem rozwoju młodzieży oraz za-
pobieganiem przyczynom problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi, hazardem, 
samobójstwami i depresją, przemocą i przestępczością, wczesnymi kontaktami seksualnymi, 
pornografią i seksualizacją, postrzeganiem małżeństwa, rodziny i przyszłej dzietności itp. 

DOSTRZEGA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY PROBLEMAMI ORAZ ICH WSPÓLNE PRZYCZYNY 
Poszczególne problemy i zachowania ryzykowne młodzieży traktowane są nie jako zjawiska izo-
lowane, ale jako części złożonego kontekstu zależności i związków pomiędzy problemami, gdzie 
jedne problemy nasilają pojawianie się innych, a wiele z nich ma wspólne przyczyny i czynniki 
ryzyka. 

NA CZYM POLEGA ZINTEGROWANA 
POLITYKA MŁODZIEŻOWA

Jakim problemom młodzieży może zapobiec wdrożenie podejścia zin-
tegrowanego? Które instytucje i organizacje powinny ze sobą współ-
pracować w celu prowadzenia lepszej profilaktyki zachowań ryzykow-
nych wśród nastolatków? Skąd czerpać konkretne wskazówki na temat 
podejścia zintegrowanego? Czy taka metoda jest opłacalna w sensie 
ekonomicznym? – odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w poniż-
szym rozdziale.

Zintegrowana polityka młodzieżowa to termin wyrastający z fundamentu niemal 20 lat prowa-
dzonych w Polsce badań naukowych (Grzelak 2000–2001; 2009)* i doświadczeń praktycznych 
związanych z opracowaniem i wykorzystaniem profilaktyki zintegrowanej jako skutecznej meto-
dy zapobiegania wielu problemom i zachowaniom ryzykownym młodzieży oraz kompleksowego 
wspierania rozwoju młodzieży.

Podejście zintegrowane stanowi zespół kierunkowych wskazań, które w prosty sposób umoż-
liwiają zbudowanie strategii działań na rzecz młodzieży dostosowanej do lokalnych warunków 
(potencjał środowiskowy, potrzeby, zagrożenia i dostępne środki).

* Grzelak, S. (2000-2001). Cykl artykułów o profilaktyce zintegrowanej w czasopiśmie profilaktycznym Remedium.   
Grzelak, S. (2009). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
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PRZYJMUJE CAŁOŚCIOWE SPOJRZENIE NA CZŁOWIEKA
Stosuje się takie podejście do młodzieży i do rodziny, w którym postrzega się człowieka w kon-
tekście wszystkich jego wymiarów: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, duchowego i spo-
łecznego.

BAZUJE NA PODSTAWOWYCH ZASOBACH OBECNYCH  
W KAŻDEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Wzmacniane są te zasoby społeczne, które w świetle badań naukowych pełnią najważniejszą 
rolę we wspieraniu rozwoju młodzieży i jej ochronie przed zagrożeniami (przede wszystkim są 
to rodzice, dalsza rodzina, organizacje religijne, nauczyciele i szkoła, organizacje młodzieżowe, 
samorząd, inne kluczowe podmioty społeczności lokalnej).

ZAKŁADA WSPÓŁPRACĘ PONADINSTYTUCJONALNĄ 
W REALIZACJI SPÓJNEJ WIZJI
Inicjowana jest realna współpraca ponadinstytucjonalna na rzecz młodzieży na poziomie samo-
rządu oraz wprowadzane są mechanizmy służące sprawnej koordynacji polityki młodzieżowej 
stanowiącej integralną część polityki rodzinnej (tak, aby konieczna specjalizacja nie stanowiła jed-
nocześnie bariery dla wprowadzania skutecznych rozwiązań, których podmiotem jest młodzież).

MA RACJONALNE I EKONOMICZNE ZAŁOŻENIA
Działania są oparte na rzetelnej diagnozie, a wprowadzane rozwiązania monitorowane i pod-
dawane realnej ewaluacji służącej wprowadzeniu korekt. Celem jest uzyskanie maksymalnych 
efektów w ujęciu długofalowym przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Działaniu przyświeca 
zasada pomocniczości prowadząca do zdrowej równowagi między zaufaniem a kontrolą, zwłasz-
cza w relacjach rodzina–państwo, w której państwo, samorząd i szkoła szanują najważniejszą 
rolę rodziców i rodziny. 

CZERPIE ZE SPRAWDZONEJ KONCEPCJI SIEDMIU  
DŹWIGNI SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ
Koncepcja ta (jako Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki) została opisana i uzasadniona nauko-
wo w Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (ORE, 2015; w całości dostępne na 
stronie internetowej Instytutu). Jest ona bardzo dobrze przyjmowana przez samorządy i owocuje 
licznymi dobrymi praktykami na poziomie regionalnym i lokalnym.

Po przedstawieniu ogólnych założeń zintegrowanej polityki młodzieżowej chcielibyśmy  
Państwu zaprezentować konkretną strategię, która została przygotowana, aby dostarczyć 
praktycznych wskazówek samorządom, wychowawcom i wszystkim osobom zaangażowa-
nym w wychowanie młodzieży.

* Grzelak, S. (2000-2001). Cykl artykułów o profilaktyce zintegrowanej w czasopiśmie profilaktycznym Remedium.   
Grzelak, S. (2009). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
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 STRATEGIA 
SIEDMIU DŹWIGNI

gotowe narzędzie 
dla samorządu



23

Na czym polega zastosowanie zasady dźwigni w polityce młodzieżowej? 
Jakie są koszty zachowań ryzykownych? Dlaczego wychowanie powinno 
być jednym z priorytetów rozwoju w strategii gminy? Co kryje się pod 
nazwą Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki? – odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w poniższym rozdziale.

Zasada dźwigni mówi o tym, że jeśli znajdzie się odpowiedni punkt podparcia, to 
niewielką siłą można podnieść bardzo duży ciężar – tak duży, że bez dźwigni nie 
byłby możliwy do uniesienia. W ramach zintegrowanej polityki młodzieżowej myśle-
nie według zasady dźwigni polega na poszukiwaniu punktu oparcia umożliwiające-
go uzyskanie bardzo dużych efektów pomimo użycia ograniczonych sił i zasobów. 
Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki to siedem punktów oparcia, siedem aspektów 
rzeczywistości, od których w największym stopniu zależy efektywność działania  
w obszarze wychowania, profilaktyki i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym 
i problemom młodzieży. 

Strategia powstała w efekcie wielomiesięcznej pracy, analizy wyników badań i kon-
sultacji z ekspertami. Za jej wdrożeniem przemawiają nie tylko argumenty naukowe, 
ale także liczne pozytywne opinie samorządowców i praktyków, którzy zetknęli się  
z tą strategią. Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki sumuje się w całościową filozo-
fię działania samorządu i szkoły, która pozwoli uzyskać największe efekty działań 
profilaktycznych w najbardziej ekonomiczny sposób. To gotowa podstawa do bu-
dowania wizji i założeń, na których można oprzeć program działania samorządu 
oraz prowadzonych przez samorząd organów, instytucji specjalistycznych i placó-
wek edukacyjnych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi 
działaczami społecznymi. 

Troska o ograniczanie skutków zagrożeń wydaje się być niekwestionowanym ele-
mentem polityki społecznej z perspektywy każdej opcji politycznej. Przygotowane 
instrumenty znajdują uznanie u ludzi o różnym światopoglądzie i mogą być zastoso-
wane bez względu na koalicje rządzące jednostkami samorządu lokalnego różnego 
stopnia. Ogromną zaletą Siedmiu dźwigni jest to, że – w świetle dotychczasowych 
doświadczeń – są one akceptowane i wdrażane przez urzędników i profesjonalistów 
o różnych zapatrywaniach politycznych i społecznych. 

Poważne traktowanie profilaktyki i wychowania sprawia, że zmienia się zapatry-
wanie na wydatki budżetowe ponoszone na te cele w skali państwa i samorządu. 
Koszty generowane przez zachowania ryzykowne i przestępczość są o wiele wyż-
sze aniżeli działania prewencyjne. Finansowy wymiar bezpośrednich i pośrednich 
skutków społecznych (np. obniżenie produktywności) związanych z trzema tylko ka-
tegoriami problemów: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu, nikotynizm, depresje 
i samobójstwa jest szacowany na około 70 mld zł rocznie w skali kraju. Poważne 
traktowanie profilaktyki i wychowania  sprawia, że zmienia się zapatrywanie na wy-
datki budżetowe ponoszone na te cele w skali państwa i samorządu. Siedem dźwigni 
skutecznej profilaktyki ułatwia stworzenie przejrzystych, merytorycznych i ekono-
micznie uzasadnionych kryteriów dysponowania środkami finansowymi. 
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SIEDEM DŹWIGNI 
skutecznej profilaktyki

DŹWIGNIA PIERWSZA

KIERUJ UWAGĘ NA TO, CO DOBRE
(wtedy znajdziesz lepsze rozwiązania problemów)

Pozytywne informacje o młodzieży i o potencjale wychowawczym społeczności lokalnej są naj-
lepszym punktem wyjścia do poszukiwania twórczych rozwiązań problemów. Fakt, że większość 
młodzieży w wieku 14–15 lat nie podejmuje zachowań ryzykownych i nie ulega zagrożeniom, jest 
taką pozytywną informacją. Koncentracja uwagi na tego typu faktach uruchamia tok myślenia: 
„Co mogę zrobić, by jeszcze więcej młodzieży rozwijało swój potencjał, żyło zdrowo, pociąga-
ło za sobą innych?”. Trzeba zauważać to, co się udało, i z tego się uczyć.

1

DŹWIGNIA DRUGA

O ZACHOWANIACH PROBLEMOWYCH  
I PROFILAKTYCE MYŚL W SPOSÓB ZINTEGROWANY
(wtedy rozwiązania będą całościowe, a nakłady – ekonomiczne)

Wiele czynników powiązanych jest jednocześnie z występowaniem różnych zachowań ryzykownych 
z różnych obszarów. Wzmacnianie czynników chroniących i osłabianie czynników ryzyka jednego 
problemu należy rozpatrywać w kontekście wpływu tego czynnika także na inne problemy. 

Przykładowo korzystanie z jednej substancji psychoaktywnej bardzo zwiększa ryzyko, że młody 
człowiek będzie korzystał z innych, co więcej zwiększa się szansa, że będzie stosował przemoc 
lub podejmował wczesne kontakty seksualne. Podejście całościowe i zintegrowane może być źró-
dłem oszczędności i znacznego zwiększenia efektywności wydatków publicznych na cele profi-
laktyki. 

Uwzględnienie w gminnej strategii takich działań, które wzmacniają czynniki chroniące i osłabiają 
czynniki ryzyka powiązane nie z jednym, lecz z wieloma zagrożeniami, powoduje, że złotówka 
wydana na dane działanie przynosi zwielokrotniony efekt.

2
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DŹWIGNIA TRZECIA

BAZUJ NA ZASOBACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
(szanując je, zyskujesz potężnych sojuszników)

Bazowanie na zasobach lokalnych jest najbardziej racjonalnym i efektywnym podejściem. Re-
lacje z rodzicami, religijność i dobra atmosfera w szkole i klasie są udowodnionymi czynnikami 
chroniącymi, które zapobiegają wielu zagrożeniom i zachowaniom ryzykownym jednocześnie. 
Stanowią one ważne zasoby każdej społeczności lokalnej. Dodatkowo codzienna opieka i wycho-
wywanie dziecka przez rodziców to wysiłek i „koszt” rodziny, a nie gminy i państwa. Również 
funkcjonowanie organizacji religijnych w zakresie ich podstawowej misji odbywa się bez nakła-
dów finansowych ze strony samorządu. Podejście oparte na szacunku do naturalnych zasobów 
społecznych sprzyja rozwojowi kapitału społecznego, zapobiega konfliktom i buduje szeroki po-
zytywny front wokół działań profilaktycznych i wychowawczych. Może też stać się podstawą do 
formowania lokalnych zespołów współdziałających na rzecz wychowania młodzieży.

DŹWIGNIA CZWARTA

BUDUJ NA WARTOŚCIACH I MARZENIACH MŁODZIEŻY 

(wtedy przyjmą zdrowy styl życia jako środek do ważnych dla nich celów)

Zrozumienie znaczenia aspiracji życiowych, wartości i duchowości młodzieży pozwala na wyko-
rzystanie w profilaktyce związanych z nimi bardzo silnych i głębokich motywacji. Brak wsparcia 
otoczenia lub gorzkie doświadczenia rozczarowań życiowych mogą te marzenia przykryć war-
stwą lęków i obaw. Z wielu badań wynika, że aspiracje młodych ludzi kierują się w największym 
stopniu ku sprawom i celom głębokim – tym, które są związane z najważniejszymi więziami mię-
dzyludzkimi, a jednocześnie wiążą się ze sprawami mogącymi nadać dorosłemu życiu cel i sens.

Wspieranie realizacji marzeń młodzieży dotyczących stworzenia w przyszłości szczęśliwej rodzi-
ny oraz rozwoju pasji i zainteresowań, które przygotują młodych do życia zawodowego, to ważny 
poziom, który można wykorzystać do jednoczenia wysiłków różnych podmiotów w społeczności 
lokalnej. Programy profilaktyczne nawiązujące do takich motywacji są dobrze odbierane przez 
młodzież, i to nawet wtedy, gdy przekaz tych programów stawia przed młodzieżą bardzo trudne 
wyzwania związane ze zdrowym stylem życia.

3

4
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DŹWIGNIA PIĄTA

WALCZ O TO, BY WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA  
BYŁY PRIORYTETEM ROZWOJOWYM
(ludzi, którzy myślą podobnie, jest więcej, niż myślisz) 

Traktowanie wychowania i profilaktyki problemów młodzieży jako priorytetu jest warunkiem roz-
woju i powinno być wpisane do strategii rozwoju gminy i strategii rozwoju Polski. Dlatego też 
każdy, kto zajmuje się profilaktyką, posiada bardzo ważną rolę społeczną. Traktowanie jakiejś 
dziedziny jako priorytetowej stwarza warunki i daje zielone światło dla działań, ułatwia znajdowa-
nie środków, umożliwia realizację istotnych celów z tej dziedziny niezależnie od trudności i barier. 
Dlatego ważne jest, aby mówić o znaczeniu profilaktyki i wychowania oraz pokazywać koszty 
społeczne i finansowe konsekwencji zachowań ryzykownych.

DŹWIGNIA SZÓSTA

TWORZĄC STRATEGIĘ, SZUKAJ MAKSYMALNYCH 
EFEKTÓW PRZY OPTYMALNYCH KOSZTACH
(wtedy włożony wysiłek ma największy sens) 

Optymalne koszty to nie najniższe koszty, ale najtańszy sposób uzyskania maksymalnych efek-
tów. W dziedzinie profilaktyki efektem, który chcemy osiągnąć, jest zdecydowane ograniczenie 
skali wielu różnych zachowań ryzykownych i problemów młodzieży w całej społeczności lokalnej. 
Do osiągnięcia tego efektu w sposób jak najbardziej ekonomiczny prowadzi zastosowanie zasady 
ekonomii profilaktyki. Mówi ona o tym, że maksymalny efekt przy optymalnych kosztach możemy 
uzyskać przez połączenie dwóch czynników: kompleksowej skuteczności działań i ich szerokiej 
implementacji. Stosując tę dźwignię, trzeba sobie zadać dwa pytania praktyczne: jak stworzyć 
strategię o kompleksowej skuteczności, w której przeciwdziała się wielu zagrożeniom jednocze-
śnie, oraz jak ją wdrożyć na szeroką skalę w sposób najbardziej ekonomiczny.

5
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DŹWIGNIA SIÓDMA

ANGAŻUJ WE WSPÓŁPRACĘ LUDZI Z PASJĄ  
I ZAMIŁOWANIEM DO MŁODZIEŻY 
(zespół ludzi z pasją osiąga wielkie cele i nie wypala się) 

Strategia ta nie byłaby pełna, gdyby nie ostatnia, siódma dźwignia, która mówi o znaczeniu, jakie 
dla lokalnego systemu profilaktyki mają ludzie, którzy tworzą wizję tego systemu oraz realizują 
wynikający z niej program i którzy, w razie potrzeby, są gotowi dążyć do celu, wytrwale walcząc 
z przeciwnościami i barierami. Kluczowe znaczenie ma połączenie dwóch wartości: pozytywne-
go, życzliwego stosunku do młodzieży i szczerego zaangażowania w działanie na rzecz młodych 
ludzi. Profesjonalizm, wysokie kompetencje i odpowiednie kwalifikacje formalne – to atuty, które 
mogą się najpełniej objawić, gdy dopełniają zapał i zaangażowanie wyrastające z życzliwości dla 
młodzieży. Zgodnie z tą dźwignią, do współpracy na rzecz wychowania i profilaktyki wyszukiwany 
i wybierany jest zespół ludzi, których łączy wspólna pasja i życzliwość dla młodzieży. Doświad-
czenia, kompetencje i role społeczne członków tego zespołu wzajemnie się uzupełniają. Śmiała 
wizja realizowana przez taki zespół zamienia się w rzeczywistość i staje się jedną z wizytówek 
gminy.

Znają już Państwo zasady zintegrowanej polityki młodzieżowej i strategię Siedmiu dźwigni sku-
tecznej profilaktyki, która jest gotowym narzędziem do wykorzystania w konkretnej szkole czy 
gminie. W kolejnym rozdziale opowiemy o tym, jak można tę strategię przełożyć na konkretne 
działania dostosowane do lokalnych warunków.

7
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Współpraca w ramach 
ZINTEGROWANEJ POLITYKI 

MŁODZIEŻOWEJ

Jakie doświadczenie mają autorzy strategii Siedmiu dźwigni skutecznej 
profilaktyki? Jakie rozwiązania w zakresie polityki młodzieżowej re-
komenduje Komitet Społeczny Rady Ministrów? Dlaczego warto wziąć 
udział w warsztatach szkoleniowych dla samorządowców Siedem  
dźwigni skutecznej profilaktyki? Jakie korzyści płyną z wykonania  
diagnozy opartej na modelu profilaktyki zintegrowanej? Co mówią rodzice, 
nauczyciele i urzędnicy o programie dla młodzieży Archipelag Skarbów?
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„Wspieranie prawidłowego rozwoju młodzieży i zapobieganie problemom na wczesnych etapach życia 
jest najbardziej naturalną i racjonalną strategią zapobiegawczą, i wiąże się z wielokrotnie mniejszymi 
kosztami niż suma kosztów ponoszonych w związku z walką ze skutkami problemów. W celu komplek-
sowego zapobiegania problemom młodzieży Komitet Społeczny rekomenduje wykorzystanie w polity-
ce rodzinnej i społecznej podejścia zintegrowanego. Istotą podejścia zintegrowanego jest dostrzega-
nie złożonego kontekstu zależności i związków pomiędzy problemami, gdzie jedne problemy nasilają 
pojawianie się innych, a wiele z nich ma wspólne przyczyny i czynniki ryzyka, co wykazane zostało  
w badaniach naukowych”.

„Potrzebne jest wypracowanie rozwiązań uwzględniających zintegrowane podejście do przeciwdziałania 
różnym problemom i zagrożeniom wśród młodzieży na poziomie regionalnym, samorządowo- 
rządowym i lokalnym. W pracach tych należy wykorzystać rekomendowaną przez liczną grupę 
organizacji pozarządowych strategię Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki oraz potencjał różnych 
inicjatyw obywatelskich (fundacje, stowarzyszenia) oraz ruchów i organizacji młodzieżowych”.

Stanowisko Komitetu Społecznego  
Rady Ministrów z dn. 6.06.2018 r. 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej to niezależny think tank o specjalizacji „młodzież”, który dostrze-
gając ogromny potencjał młodzieży, szuka sposobów jej wspierania i zapobiegania problemom. Misją 
Instytutu jest wspieranie instytucji i osób kształtujących politykę młodzieżową. W tym celu od 2012 r. 
prowadzi on badania nad młodzieżą, opracowuje programy profilaktyczne, przeprowadza szkolenia 
oraz przygotowuje ekspertyzy dla instytucji centralnych i jednostek samorządu terytorialnego. Nasze 
podejście wspiera kilkadziesiąt aktywnych organizacji pozarządowych, które podpisały przygotowaną 
przez Instytut Deklarację – Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Młodzieżowej. 

W 2015 r. zespół autorów związanych z IPZIN na bazie wniosków z dwudziestoletnich działań praktycz-
nych oraz badań nad młodzieżą opracował Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. 
Wnioski z Vademecum były prezentowane na spotkaniach z reprezentantami władz centralnych za 
czasów tej i poprzedniej kadencji Sejmu (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezyden-
ta RP, Sejm i Senat RP) oraz zostały uwzględnione przy tworzeniu Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016–2020. Zaprezentowana w publikacji strategia Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki, jako 
narzędzie do wypracowania rozwiązań przeciwdziałających różnym problemom i zagrożeniom, jest 
rekomendowana przez Komitet Społeczny Rady Ministrów.

Kontakt:
FUNDACJA INSTYTUT  
PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ
ul. Ogrodowa 8
05-230 Kobyłka k. Warszawy 
tel.: 692-822-302
mail: biuro@ipzin.org

Jesteśmy gotowi służyć swoim doświadczeniem 
szkołom i samorządom. Chcielibyśmy też uczyć 
się z Państwa doświadczeń. Liczymy na to, że rola 
wychowania i profilaktyki stanie się przedmiotem 
poważnej, ogólnopolskiej dyskusji, w której słysza-
ny będzie głos wszystkich zainteresowanych osób 
i stron. Zachęcamy do kontaktu i współpracy w re-
alizacji zintegrowanej polityki młodzieżowej. Za po-
średnictwem telefonu lub poczty mailowej można 
uzyskać od nas więcej informacji na temat warsz-
tatów szkoleniowych dla samorządów, a także pro-
ponowanych narzędzi diagnozowania problemów 
młodzieży oraz modelowych programów profilak-
tycznych.
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Warsztaty szkoleniowe  
dla samorządowców 
SIEDEM DŹWIGNI  

SKUTECZNEJ PROFILAKTYKI
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WARSZTATY UWZGLĘDNIAJĄ:
• różne obszary zagrożeń młodzieży,

• wszystkie najważniejsze zasoby społeczności lokalnej,

• wiedzę o uwarunkowaniach skutecznej profilaktyki,

• zasady optymalizacji kosztów,

• metody szerokiej implementacji wypracowanego planu.

EFEKTY WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH TO:

• Wyższa skuteczność i ekonomiczność przeciwdziałania zagrożeniom wśród młodzieży wynika-
jące z nowego systemu integracji działań profilaktycznych i wychowawczych pomiędzy różnymi 
podmiotami realizującymi działania wychowawczo-profilaktyczne.

• Lepsza identyfikacja czynników ryzyka, czynników chroniących oraz ich wzajemnych związków 
w celu stosowania działań o charakterze całościowym i przyczynowym.

• Lepsza identyfikacja kluczowych lokalnych zasobów w celu uzyskania pozytywnego sprzężenia 
zwrotnego polegającego na wzroście wykorzystania tych zasobów w działaniach profilaktycz-
nych i wychowawczych.

• Optymalizacja strategii działań profilaktycznych i wychowawczych według Siedmiu dźwigni sku-
tecznej profilaktyki.

• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób wdrażających lokalną politykę społeczną,  
rodzinną, edukacyjną i zdrowotną.

 

Celem warsztatów szkoleniowych jest dążenie do racjonalizacji zarządzania wychowaniem i profi-
laktyką na poziomie lokalnym oraz optymalizacja współpracy w tym obszarze pomiędzy organami 
samorządowymi, placówkami oświatowymi, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi  
i organami państwa. Warsztaty szkoleniowe pokazują, jak w praktyce stosować podejście oparte na 
Siedmiu dźwigniach skutecznej profilaktyki. Kluczem do osiągnięcia zamierzonych efektów jest obec-
ność na warsztatach przedstawicieli różnych sektorów (wydziału zdrowia, wydziału oświaty, wydziału 
spraw społecznych, radnych, dyrektorów szkół, OPS-u, policji, straży miejskiej, przedstawicieli orga-
nizacji społecznych itp.). Odpowiednio moderowana wymiana doświadczeń uczestników umożliwia 
uzyskanie całościowej mapy lokalnych podmiotów i osób zajmujących się młodzieżą, wychowaniem  
i profilaktyką.

Podczas warsztatów są przeprowadzane ćwiczenia obrazujące zależność pomiędzy zintegrowanym 
podejściem do problemów młodzieży a ekonomią działań profilaktycznych. Jednym z efektów war- 
sztatów jest wypracowany zespołowo program działań mający na celu optymalizację strategii działań 
profilaktycznych i wychowawczych. Trenerzy oferują wsparcie i doradztwo po warsztatach, w celu 
weryfikacji osiągnięć i zmotywowania uczestników do dalszej realizacji postanowień szkoleniowych. 
W zależności od potrzeb odbiorców istnieje możliwość kontynuacji warsztatów szkoleniowych w wy-
branej dziedzinie lub na wyższym stopniu zaawansowania.
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 DIAGNOZA  
zachowań problemowych  
i pozytywnego potencjału  

MŁODZIEŻY
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Nasze diagnozy są oparte na autorskich narzędziach stosowanych w badaniach nad młodzieżą od 

2002 r. i nieustannie doskonalonych. Obejmują szeroki przekrój problemów młodzieży i jej pozytywne-

go potencjału. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań profilaktycznych, szkoleniu kadry pe-

dagogicznej oraz współpracy z samorządem terytorialnym umożliwia nam formułowanie wniosków 

z badań w sposób przydatny dla nauczycieli i urzędników odpowiedzialnych za zdrowie, bezpieczeń-

stwo i wychowanie młodzieży. 

KORZYŚCI Z DIAGNOZY OPARTEJ NA MODELU  
PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ

RZETELNE INFORMACJE O SKALI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH MŁODZIEŻY 
ORAZ O JEJ POSTAWACH I PRZEKONANIACH W ZAKRESIE SZEROKIEGO  
SPEKTRUM PROBLEMÓW TAKICH JAK:

• korzystanie z alkoholu,
• zażywanie narkotyków i dopalaczy,
• palenie papierosów,
• korzystanie z substancji psychoaktywnych,
• przemoc rówieśnicza (w tym przemoc elektroniczna),
• myśli samobójcze,
• ryzykowne zachowania seksualne,
• korzystanie z pornografii,
• relacje z rodzicami,
• wiedza, przekonania i postawy dotyczące relacji rówieśniczych, miłości i seksualności.

UCZCIWA OCENA POZYTYWNEGO POTENCJAŁU  
MŁODZIEŻY, SZKOŁY I RODZICÓW

Diagnoza pozwala odkryć obszary, w których szkoła i rodzice dobrze spełniają swoją funkcję.  
W naszych raportach dbamy o rzetelne ukazanie pozytywnych wyników, które są owocem cięż-
kiej pracy osób zaangażowanych w wychowanie młodego pokolenia.

PRZYDATNOŚĆ RAPORTU DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY

W raportach kluczową wagę przywiązujemy do układu wyników dla konkretnej szkoły, a nie do 
średnich wyników całego miasta. Dzięki takiemu podejściu kadra pedagogiczna uzyskuje pełne 
informacje na temat własnej młodzieży w podziale na poziomy klas i w podziale na płeć. Takie 
przedstawienie wyników najskuteczniej pomaga w wytyczaniu i korygowaniu celów pracy wy-
chowawczej i profilaktycznej.

 DIAGNOZA  
zachowań problemowych  
i pozytywnego potencjału  

MŁODZIEŻY
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WYWAŻONE FORMUŁOWANIE WNIOSKÓW Z BADAŃ

Zdajemy sobie sprawę z tego, że do różnych szkół chodzi młodzież z różnych środowisk. Od sa-
mego początku ma odmienny potencjał rozwojowy i zróżnicowane wsparcie rodzinne. Dlatego 
nasze diagnozy nie są nigdy oceną pracy wychowawców i nauczycieli, dbamy w nich o wyważone 
i pozbawione ocen formułowanie wniosków. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze wyniki nie 
stały się powodem nieuzasadnionych porównań dotyczących zaangażowania i profesjonalizmu 
kadry poszczególnych szkół.

SZEROKIE TŁO DO PORÓWNAŃ POTENCJAŁU  
I SKALI PROBLEMÓW WŚRÓD MŁODZIEŻY

Dzięki dużemu i wciąż rosnącemu zainteresowaniu naszymi diagnozami nasz zbiór danych o po-
stawach młodzieży z różnych regionów Polski jest bardzo bogaty. Pozwala to ukazać wyniki danej 
szkoły lub danego miasta na szerokim tle. Wolne od oceny, rzeczowo skomentowane w raporcie 
porównania mogą być cenną wskazówką dla władz miasta lub pedagogów. 

PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW W KONTEKŚCIE AKTUALNEJ WIEDZY NAUKOWEJ

Odwołujemy się do badań naukowych na temat zachowań problemowych młodzieży i powiązań 
między nimi oraz czynników ryzyka i czynników chroniących młodzież przed podejmowaniem 
zachowań problemowych. Nasze raporty z diagnoz zawierają odniesienia do publikacji pt. Va-
demecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (ORE, 2015) oraz rekomendacje dotyczące 
kształtowania działań profilaktycznych w taki sposób, by przynosiły jak największe korzyści przy 
optymalnych kosztach. Wyniki naszych diagnoz są też zestawiane z wynikami badań innych pra-
cowni (ESPAD, HBSC) w zakresie tych wskaźników, dla których takie porównania są uprawnione.

POMOC W RACJONALNYM PLANOWANIU DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

W szkołach i miastach, w których prowadzimy badania diagnostyczne w kolejnych latach, miej-
scowe władze mogą monitorować natężenie problemów wśród młodzieży i zmieniać rozkład ak-
centów w prowadzonych działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Takie podejście przy-
czynia się do racjonalizacji wydatków na te dziedziny.
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Program dla młodzieży 
ARCHIPELAG 

SKARBÓW
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Archipelag Skarbów to program profilaktyki zintegrowanej opar-
ty na badaniach naukowych i rekomendowany przez państwowe 
instytucje, skierowany do młodzieży w wieku 14–16 lat.

Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni za-
mieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są 
głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych 
pasji i marzeń.

Metody aktywizujące wykorzystane w czasie zajęć dostoso-
wane są do dynamiki pracy z dużą grupą, a elementy związane  
z przekazywaniem wiedzy przygotowano w postaci atrakcyj-
nych prezentacji multimedialnych.

PROGRAM ARCHIPELAG SKARBÓW POSIADA REKOMENDACJE:
• Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii,

• Ośrodka Rozwoju Edukacji,

• Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 

CO ROBIMY W RAMACH PROGRAMU
• pomagamy młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja  

najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie,

• zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii,

• mówimy o pięknie miłości i seksualności, pokazując wartość czekania  
z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości,

• wspieramy rodziców i wychowawców. 

EFEKTY PROGRAMU UDOWODNIONE W BADANIACH NAUKOWYCH*:
• ograniczenie korzystania z narkotyków,

• ograniczenie picia alkoholu wśród młodzieży,

• wzrost asertywności w odmawianiu alkoholu i narkotyków,

• przeciwdziałanie seksualizacji,

• ograniczenie korzystania z pornografii przez chłopców,

• mniej myśli samobójczych wśród dziewcząt,

• obniżenie odsetka współżyjących seksualnie,

• intencja posiadania większej liczby dzieci w przyszłości,

• poprawa klimatu klasy.

ARCHIPELAG SKARBÓW

* Opis badań ewaluacyjnych na stronie www.archipelagskarbow.eu. 
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OPINIE DOROSŁYCH O PROGRAMIE:

Główną wartością programu jest zintegrowanie oraz podejście holistyczne 
i wieloaspektowe do młodego człowieka.
DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH W ZACHODNIEJ POLSCE

Nauczyciele obecni na programie bardzo pozytywnie go ocenili, zwrócili  
uwagę na świetną atmosferę i duże zaangażowanie gimnazjalistów.
NAUCZYCIEL ZE SZKOŁY W ZACHODNIEJ POLSCE

Moim zdaniem realizacja programu Archipelag Skarbów korzystnie wpływa  
na wspieranie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży we wszystkich sferach osobowości,  
a także na wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawę relacji z dorosłymi.
NAUCZYCIEL Z PÓŁNOCNEJ POLSKI

Mój syn przez te ostatnie dwa dni wydoroślał.
MAMA 14-LATKA Z POŁUDNIOWEJ POLSKI

Po programie mój syn postanowił sobie, że dołoży wszelkich starań, by jego życie było szczęśliwe, 
i od tej chwili bardziej uwierzył, że to właśnie zależy od niego, a nie tylko od ślepego losu.  
Mówił  o życiowych wyborach, jakie zamierza podjąć. Spotkanie było wstępem do dalszej rozmo-
wy, która bardzo nas do siebie zbliżyła.
MAMA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA 15-LATKA

W roku szkolnym 2016/2017 w Archipelagu Skarbów wzięło udział:

Podczas 388 edycji programu Archipelag Skarbów w roku szkolnym 2016/2017  
średnia ocen wyniosła (w skali od 1 do 6):

39 381
UCZNIÓW

4,84
MŁODZIEŻ

10 573 
RODZICÓW

5,49 
RODZICE

5 346  
NAUCZYCIELI

5,64  
NAUCZYCIELE
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MISJA INSTYTUTU PROFILAKTYKI 
ZINTEGROWANEJ

Wskazujemy młodzieży drogę ku trwałej miłości, szczęśliwej rodzinie i realizacji marzeń. 
Wspieramy w rozwoju i zapobiegamy problemom dzieci i młodzieży. 

Podstawą niniejszej publikacji są wieloletnie doświadczenia badawcze i praktyczne kadry i szer-
szego środowiska związanego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej. Jesteśmy specjalista-
mi, którzy na co dzień z pasją i zaangażowaniem pracują z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami  
i samorządowcami, a jednocześnie nieustannie szukają sposobów na zwiększenie skuteczno-
ści tych działań. Prowadzimy szeroko zakrojone badania nad młodzieżą, tworzymy programy  
profilaktyczne, a następnie wdrażamy je w bezpośredniej współpracy ze szkołami i samorządem 
terytorialnym we wszystkich regionach Polski.

Wdrożenie naszych rekomendacji Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki staje się realistyczne, 
gdy myśli się o nich jako o drodze. Początkowo cel może wydawać się odległy, ale postawie-
nie pierwszego kroku otwiera szansę na kolejne. Pójście tą drogą oznacza mądre przygotowanie 
młodych do podróży ich życia.

GŁÓWNE INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ INSTYTUT TO:
• warsztaty szkoleniowe dla samorządowców, 

• diagnoza zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży, 

• program profilaktyczny dla młodzieży Archipelag Skarbów,

• działania eksperckie na rzecz zintegrowanej polityki młodzieżowej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

tel.: 692-822-302

mail: biuro@ipzin.org



Niniejsza publikacja powstała na postawie książki Vademecum skutecznej profilaktyki problemów mło-
dzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, pod red. dra 
Szymona Grzelaka (Warszawa 2015; ang. The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems, 2017).  
Vademecum zostało pozytywnie zaopiniowane przez wybitnych ekspertów i praktyków.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,  
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

www.ipzin.org 

„Nasza młodzież w wielu krajach świata bez powodzenia próbuje radzić sobie z licznymi czynnikami ryzyka 
w swoim życiu. Na szczęście nowa książka The Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems prezentuje 
skuteczne rozwiązania, a także – co nawet ważniejsze – klarownym językiem przedstawia wiele empirycznie 
i praktycznie sprawdzonych strategii profilaktycznych! Polecam ją z całego serca każdemu, kto chce wnieść 
pozytywny wkład w ratowanie serc i dusz następnego pokolenia, jednocześnie ubogacając umysły tych mło-
dych ludzi”.

PHILIP G. ZIMBARDO, PSYCHOLOG, EMERYTOWANY PROFESOR UNIWERSYTETU STANFORDA, USA

„Bardzo cenię koncepcję wypracowaną przez zespół pod kierunkiem dra Szymona Grzelaka i w wielu jej 
aspektach zgadzam się z autorami. Liczę też na to, iż rosnąć będzie grupa specjalistów przywracających 
wartości w wychowaniu i budujących działania profilaktyczne na zdrowej wizji człowieka”.

DR HAB. ZBIGNIEW B. GAŚ, PSYCHOLOG

„Strategia Siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki daje mi nowy, bardziej kompleksowy pogląd na sprawy 
problematyki młodzieży. Uważam, że to przemyślany pomysł dla samorządów, dopasowujący się opty-
malnie do ciągle nowych zagrożeń. Biorąc pod uwagę uwarunkowania mojej gminy, jestem przekonany, 
że to dobry instrument, gotowy do zastosowania od zaraz w praktyce. Wymaga konsekwencji w realiza-
cji i zintegrowanego zaangażowania wszystkich instytucji chcących działać w tym zakresie. Uczestnic-
two w szkoleniu skłoniło mnie do rozważenia potrzeby powołania doradcy do spraw młodzieży”.

BOGDAN KĄCKI, WÓJT GMINY INOWŁÓDZ

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej to niezależny think tank o specjalizacji „młodzież”, który dostrzegając 
ogromny potencjał młodzieży, szuka sposobów jej wspierania i zapobiegania problemom. Misją Instytutu 
jest wspieranie instytucji i osób kształtujących politykę młodzieżową. W tym celu od 2012 r. prowadzi on 
badania nad młodzieżą, opracowuje programy profilaktyczne, przeprowadza szkolenia oraz przygotowuje 
ekspertyzy dla instytucji centralnych i jednostek samorządu terytorialnego.


