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Wstęp

       Przeciwdziałanie demoralizacji młodych ludzi to problem, przed którym stoją praktycznie
wszystkie instytucje zajmujące się kształceniem i wychowaniem. O ile wiele z nich
koncentruje się na profilaktyce i ograniczaniu tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży, o tyle
miejsc pracy z dziećmi przejawiającymi znaczny poziom dysfunkcji społecznych jest w skali
kraju o wiele mniej.

       Instytucjami zajmującymi się pracą z młodzieżą trudną są między innymi Ośrodki
Kuratorskie, funkcjonujące w strukturach Sądów Rejonowych, w których zatrudnieni są w
większości, jako wychowawcy, sądowi kuratorzy i to oni, jako osoby bardzo dobrze znające
nieletniego, mają największe doświadczenie zarówno w pracy w środowisku, jak i z młodymi
ludźmi, którzy przejawiają zachowania świadczące o demoralizacji. W trosce o jak najwyższą
jakość pracy wychowawców z młodzieżą potrzebującą wsparcia i bazując także na
doświadczeniach własnych, Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży podjęło się
realizacji projektu pn. „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram”, na który otrzymało
dotację w ramach programu Aktywni Obywatele, finansowanego z Funduszy EOG.

       Do wspólnej realizacji zadania zaprosiliśmy 15 Ośrodków Kuratorskich w Polsce. Objęci
wsparciem zostali nie tylko wychowawcy, ale i młodzież. O tym, jakie działania
podejmowaliśmy i jak osiągnęliśmy zamierzone cele, w tym przede wszystkim pozytywne
zmiany w zachowaniu młodych ludzi, dowiedzą się Państwo po zapoznaniu z niniejszą
broszurą.

       Ta publikacja jest nie tylko informacją o podjętych działaniach. Zawiera także rozmowy i
ankiety przeprowadzone wśród praktyków, które mogą być inspiracją do większych zmian,
szczególnie w sytuacji skierowania młodego człowieka, sprawiającego problemy
wychowawcze, do Ośrodka Kuratorskiego.

       Mamy nadzieję, że działania podejmowane i inicjowane przez Stowarzyszenie Centrum
Animacji Młodzieży będą zaczynem zmian w całej Polsce, dzięki czemu w znaczący sposób
obniżymy zjawisko demoralizacji dzieci i młodzieży, wyposażymy specjalistów w
nowoczesne narzędzia pracy i przyczynimy się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w
społecznościach lokalnych.

Prezes Stowarzyszenia

Centrum Animacji Młodzieży

Paweł Nowak
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Centrum Animacji Młodzieży – słów kilka o stowarzyszeniu

       Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży powstało w roku 2009 w Goleniowie
(woj. zachodniopomorskie) i było odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych ludzi na
atrakcyjne i interesujące sposoby spędzania czasu wolnego. Założycielami byli studenci,
nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą, którzy chcieli stworzyć na mapie Goleniowa
miejsce, które skupiałoby wokół siebie młodzież i przedstawiało ofertę dostosowaną do
jej potrzeb. Pomieszczenie na siedzibę udało się uzyskać dzięki wsparciu Gminy
Goleniów.

       Na przestrzeni lat Stowarzyszenie Centrum Animacji
Młodzieży rozwijało się, wchodząc w coraz to większe obszary
działalności i skupiając wokół siebie coraz większą liczbę osób.
Od samego początku realizowało także swój główny cel
statutowy, jakim jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
dzieci i młodzieży. 

Największe sukcesy
       Główną ideą Stowarzyszenia jest wspieranie
młodych ludzi w realizacji ich zainteresowań i
spełnianiu marzeń. Każdy młody człowiek, lub grupa
osób, może skontaktować się z nami i przedstawić swój
pomysł na ciekawe i twórcze spędzanie czasu wolnego.
Dzięki takiej formie udało nam się zrealizować takie
„szalone” pomysły, jak „HIP-HOP BUS” – czyli
autokar odwiedzający małe miejscowości z grupą
tancerzy i muzyków, czy kursy graffiti. Stowarzyszenie
promuje także lokalnych twórców muzyki rockowej
oraz współpracuje z organizacjami senioralnymi w
działaniach „łączących pokolenia”.
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       Od trzech lat Stowarzyszenie Centrum Animacji
Młodzieży jest propagatorem symulatorów niemowląt
„Baby Care Reality Works”, prowadząc zajęcia z
odpowiedzialnego rodzicielstwa w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. 

       Organizujemy na terenach wiejskich, gdzie dzieci i
młodzież mają utrudniony dostęp do nowoczesnych
technologii, warsztaty z robotyki, zachęcając tym samym
do nauki i odkrywania nowych obszarów wiedzy.
Szkolimy także rodziców po to, aby podnieśli swoje
kompetencje cyfrowe i nauczyli się, jak zapanować nad
wirtualnym światem, który pochłania ich dzieci.

       Nasi trenerzy i specjaliści w wielu dziedzinach
prowadzą zajęcia przeciwdziałające uzależnieniom, w
tym uzależnieniu od Internetu. Propagujemy gry i
zabawy sportowe, rękodzieło, decoupage, a także
prowadzimy warsztaty z podnoszenia kompetencji
społecznych. Ponadto nie zapominamy o młodzieży
starszej i osobach dorosłych, tworząc pracownie, np.
krawiecką, pracy w drewnie, tapicerską i multimedialną,
pomagając tym samym osobom wykluczonym,
bezrobotnym i o niskich kompetencjach społecznych
wejść na rynek pracy.

       Pamiętamy także o kulturze i historii Polski. Organizujemy wieczory
patriotyczne, koncerty muzyczne upamiętniające zmarłych, uczestniczymy w
wydarzeniach mających szczególne znaczenie dla naszego kraju, a poprzez
współpracę z organizacjami senioralnymi staramy się zachować polską tradycję.
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Założenia Projektu „Nie Krzywdzę! Nie
Dyskryminuję! Wspieram!”

      Ośrodki Kuratorskie tworzone są przy Sądach Rejonowych i funkcjonują na
podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001r.
(Dz.U.01.120.1294). Ośrodki prowadzą działalność profilaktyczną, opiekuńczo-
wychowawczą i resocjalizacyjno- terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw
uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój
ich osobowości. Do głównych zadań Ośrodków Kuratorskich należą: zaspokajanie
potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych, uczenie
samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, eliminowanie zaniedbań
wychowawczych i edukacyjnych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,
wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań,
wyrabianie nawyku pożytecznego spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć
emocjonalnych i kształtowanie poczucia odpowiedzialności. Aktualnie w Polsce
funkcjonuje około 100 Ośrodków, a kadrę stanowią w głównej mierze kuratorzy
zawodowi do spraw rodzinnych i nieletnich, na co dzień zatrudnieni w Zespołach
Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądach Rejonowych. Ośrodek Kuratorski to
miejsce, do którego kierowani są  nieletni przejawiający zachowania aspołeczne lub
popełniający czyny karalne. Młody człowiek zostaje do niego skierowany na
podstawie Postanowienia Sądu o zastosowaniu środka wychowawczego, zgodnie z
Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nieletni zobowiązany jest wtedy
czynnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez kadrę Ośrodka, od
poniedziałku do piątku głównie w godzinach popołudniowych, po zakończonych
zajęciach szkolnych czy praktykach zawodowych, jeżeli jest uczniem szkoły
ponadpodstawowej. Rolą wychowawców pracujących z młodzieżą jest nie tylko
zapewnienie opieki nieletnim, lecz także zorganizowanie zajęć tak, by wychowanek
uzyskał pomoc w odrabianiu lekcji, skorzystał z poradnictwa specjalistycznego,
psychologa lub terapeuty, jak również wziął udział w zajęciach i warsztatach
przeciwdziałających demoralizacji i pozytywnie wpływających na jego rozwój. Jest
to praca szczególnie trudna, bo nie dość, że pracuje się z osobami o niskiej
motywacji do zmiany swojego postępowania, to jeszcze posiada się ograniczone
zasoby zarówno finansowe, jak i dotyczące narzędzi i skutecznych metod pracy. 
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Stąd też narodziła się idea projektu, by wyposażyć wychowawców Ośrodków
Kuratorskich w Polsce w odpowiednie umiejętności, które pozwolą im wprowadzić
nowe sposoby pracy z młodym człowiekiem. Potrzeba zastosowania tych narzędzi
została potwierdzona przez Ośrodki Kuratorskie, wychowawców i kuratorów
zawodowych, do których zostały skierowane ankiety i zapytania. Właśnie ART –
Treningi Zastępowania Agresji zostały wskazane jako jedna z najskuteczniejszych
metod pracy z osobami przejawiającymi zachowania świadczące o demoralizacji, a
w szczególności ograniczające poziom agresji u młodych ludzi.

      Opracowany przez dr. Arnolda Goldsteina Trening Zastępowania Agresji jest
programem terapeutycznym, którego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie i
zapobieganie zachowaniom agresywnym. Wykorzystywany jest także jako program
interwencyjny, którego celem jest zmiana zachowania u osób przejawiających
zachowania agresywne. Trening stworzono najpierw z myślą o młodych ludziach,
przebywających w zakładach poprawczych, a później przystosowano do potrzeb
szerokiej grupy odbiorców, jak dzieci i młodzież z placówek edukacyjnych czy o
charakterze wychowawczym. Składa się on z trzech głównych komponentów:
treningu umiejętności społecznych, opartym na technikach behawioralnych i
modelowaniu prawidłowego zachowania oraz ćwiczeniu ról społecznych w oparciu
o zainscenizowane scenki, które uczą młodego człowieka prawidłowych reakcji na
sytuacje trudne; treningu kontroli złości, który uczy uczestników zajęć, jak
reagować w sytuacjach wywołujących złość, gdy są prowokowani lub odczuwają
stres. Moduł ten pozwala im również zrozumieć reakcje fizjologiczne organizmu i 
 w konsekwencji obniżyć poziom złości, tym samym zapobiegając zachowaniom
agresywnym. Trzecim elementem jest trening wnioskowania moralnego, podczas
którego, w trakcie grupowej dyskusji o problemach moralnych, uczestnicy
warsztatów rozwijają w sobie wrażliwość i tym samym uczą się poszanowania praw
innych ludzi i postrzegania różnych sytuacji z etycznego punktu widzenia.
Najważniejszymi elementami Treningu Zastępowania Agresji są zabawa,
współpraca i niesformalizowane podejście, co w sposób znaczący wpływa na
uczenie się prawidłowych ról społecznych. Dlatego też to narzędzie zostało
wybrane, by przeszkolić specjalistów pracujących z nieletnimi i wdrożyć je w
Ośrodkach Kuratorskich na terenie całej Polski.
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       W okresie od czerwca do września 2021 roku wychowawcy 14 Ośrodków
Kuratorskich wprowadzali elementy Treningu Zastępowania Agresji w pracy z
młodymi ludźmi. Oto niektóre refleksje, które przekazali po pierwszych sesjach
treningowych:
       "Trening zastępowania agresji jest efektywną metodą edukacji młodzieży w
zakresie rozpoznawania subiektywnych – negatywnych emocji. Ponadto wskazuje na
możliwości radzenia sobie z tymi emocjami, bez przykrych konsekwencji. Trening
uczy odpowiedzialności za swoje własne zachowania."
       "Poziom zaangażowania młodzieży oceniamy jako wysoki. Metoda wydaje się
atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach, szczególnie w
tych wymagających trenowania zachowań w formie odgrywanych scen."

       Nie są to puste słowa, lecz głos praktyków, którzy dotykają problemów
młodych ludzi. Agresja i złość to niejako „produkty uboczne” naszych czasów,
których nie naprawią Internet, media społecznościowe czy ucieczka w uzależnienia.
Jedynie kontakt bezpośredni z drugim, empatycznie nastawionym człowiekiem,
wyzwala dobre emocje i uczy pozytywnego podejścia do problemów. Trening ART
wyposaża w narzędzia umożliwiające poznanie samego siebie i kontrolę własnych
emocji. Młodzi ludzie mogą być nieagresywni i żyć w świecie bez dyskryminacji.
       Kolejnym etapem była realizacja lokalnej mikrokampanii przeciwdziałającej
przemocy i dyskryminacji wśród młodych ludzi. Każdy Ośrodek Kuratorski, biorący
udział w projekcie, został zobligowany do nawiązania partnerstwa w swoim
środowisku lokalnym ze stowarzyszeniem, fundacją czy inną placówką pracy z
dziećmi i młodzieżą, by przeprowadzić lokalną kampanię, dotyczącą następujących
tematów: przeciwdziałanie agresji, równouprawnienie, dyskryminacja. Aby
zrealizować to zadanie, przeznaczono dla każdego Ośrodka do dyspozycji kwotę
400 złotych na zakup niezbędnych materiałów. Celem tego etapu było nie tylko
rozpropagowanie przez uczestników projektu nowoczesnych metod pracy z osobami
przejawiającymi zachowania agresywne, ale również zwrócenie uwagi na problem
agresji w swoich środowiskach i nadanie mu medialnego charakteru, aby podkreślić,
że jest on jednocześnie problemem społecznym. To był także sposób na
zaangażowanie młodych ludzi w działania prospołeczne i uwrażliwienie ich na
pojawiające się w społeczeństwie negatywne zjawiska. Całość projektu została
podsumowana na konferencji w Warszawie, podczas której reprezentanci Ośrodków
Kuratorskich przedstawili sprawozdania z podjętych działań przy udziale
specjalistów pracy z młodzieżą. Wydany został również informator, tzw. „Bank
Dobrych Praktyk”, propagujący nowoczesne narzędzia pracy z nieletnimi. 

 



Bank Dobrych Praktyk

10

Uzasadnienie potrzeby podjęcia działań

       Ośrodki Kuratorskie w Polsce funkcjonują na podstawie Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001r. (Dz.U.01.120.1294).
Rozporządzenie od ok. 20 lat nie było nowelizowane i nie nadąża za zmieniającym
się społeczeństwem i charakterystyką dzisiejszej młodzieży, nie zawiera żadnych
istotnych zapisów odnośnie przeciwdziałania dyskryminacji czy podnoszenia
świadomości prawnej młodych ludzi. "Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną,
opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany
postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy
rozwój ich osobowości.(...)". Do zadań Ośrodka Kuratorskiego należą:
"zaspokajanie potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych,
uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, eliminowanie zaniedbań
wychowawczych i edukacyjnych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych,
wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań,
wyrabianie nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć
emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności”(1). Brakuje zapisów o
podnoszeniu świadomości prawnej i  o równouprawnieniu.

       Dobór metod pracy w Ośrodku Kuratorskim był tematem zapytań do kuratorów
pracujących w Ośrodkach na terenie Polski, a także przedmiotem rozważań podczas
zorganizowanego przez nas szkolenia dla sądowych kuratorów zawodowych w
dniach 15-17 czerwca 2019 roku w Czarnocinie (powiat goleniowski). W badaniu
wzięli udział pracownicy i wychowawcy Ośrodków w Goleniowie, Białymstoku,
Gdańsku, Jarocinie, Kielcach, Wałbrzychu, a także kuratorzy pracujący z młodzieżą
trudną - łącznie 67 osób. Zapytane osoby wskazały, że nie posiadają narzędzia do
prowadzenia terapii i zajęć z wnioskowania moralnego i przeciwdziałających
dyskryminacji. Propozycja udziału w szkoleniu z zakresu ART-TZA, by potem
stosować tę metodę w pracy jako jedną z najskuteczniejszych na całym świecie,
spotkała się z bardzo dużym entuzjazmem. 
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       O potrzebie nowych metod pracy w Ośrodkach Kuratorskich mówił Rzecznik
Praw Dziecka w roku 2018: „(…) warto i trzeba rozwijać Ośrodki Kuratorskie.
Konieczne jest wprowadzenie szeregu rozwiązań umożliwiających efektywną pracę
Ośrodków Kuratorskich (…)” (2). Dotychczas w Polsce w żadnym z Ośrodków nie
wprowadzono metod radzenia sobie ze złością i agresją, a zarazem z dyskryminacją,
za pomocą ART-TZA. Jednostkowe próby nie skończyły się wdrożeniem pełnego
programu. W 2018 r. rekomendowano ten program jako jedno z najlepszych
narzędzi do pracy dla kuratorów: „(…) inicjatywa budzi zainteresowanie innych
regionów. Podstawowe założenie to zastępowanie różnego rodzaju agresywnych
zachowań - innymi oraz kontrolowanie emocji”(3).

(1)https://epedagogika.pl/dzialania-interwencyjne/trening-zastepowania-agresji-art-prezentacja-metody-cz.-1-
1877.html
(2)https://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/311089946-Osrodki-kuratorskie-dobre-dla-dzieci-i-niedrogie---RPD-
pisze-do-ministra-Ziobry.html
(3)https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/trening-zastepowania-agresji-szkolenia-dla-kuratorow-
sadowych,316774.html
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Trening Zastępowania Agresji – szkolenie w
miejscowości Księże Młyny

       W dniach 14-17 czerwca 2021 roku w miejscowości Księże Młyny w Ośrodku
Wczasowo-Wypoczynkowym „VANTUR” odbyło się szkolenie dla wychowawców
i pracowników Ośrodków Kuratorskich działających przy Sądach Rejonowych,
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

Dzień pierwszy
  Rozpoczęcie szkolenia w dniu 14 czerwca 2021 roku
było dobrą okazją do zapoznania uczestników z
głównymi działaniami, podejmowanymi przez
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w
Goleniowie, i do pokazania możliwości współpracy
Ośrodków z organizacjami pozarządowymi, chociażby
w kwestii pozyskiwania środków finansowych na
organizację zajęć w Ośrodkach Kuratorskich. Podczas
pierwszego dnia warsztatów kuratorzy zostali również
wprowadzeni w metodę Treningu Kontroli Złości oraz
w sposób wykorzystywania tej metody w pracy z
nieletnimi w Ośrodku. Można było również wymienić
się doświadczeniem i skonsultować ze specjalistami
indywidualne przypadki. 

                                          Dzień drugi
Drugi dzień szkolenia skoncentrowany był na
ćwiczeniach związanych z treningami umiejętności
prospołecznych, w szczególności kształtowania
wśród nieletnich postaw i zachowań pożądanych
społecznie i niewpływających w sposób
destruktywny na nich samych i ich najbliższe
otoczenie. Warsztaty odbywały się w formie
ćwiczeń, a uczestnicy odgrywali zainscenizowane
sytuacje, z jakimi spotykają się w codziennej pracy. 
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Dzień trzeci
Dzień ten został poświęcony na sesje treningowe w wariancie pracy z grupą i sesje
indywidualne. Kontynuowany był temat dotyczący sposobów prowadzenia
Treningów Umiejętności Społecznych, uczestnicy ćwiczyli modelowe scenariusze
zajęć. Na uwagę zasługuje świetny kontakt trenerek z uczestnikami oraz ich
fachowość i perfekcjonizm, jak również doświadczenie w pracy z grupą zawodową,
jaką są kuratorzy.

Dzień 4
W dniu 17 czerwca 2021 roku zakończyliśmy intensywne, 28-godzinne szkolenie z
Treningu Zastępowania Agresji. Dzień ten został poświęcony na utrwalenie zdobytych
wiadomości, podsumowanie działań, a także rozdanie certyfikatów. To był też czas
pożegnania i powrotu do swojego miejsca zamieszkania i pracy.
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PREZENTACJA DZIAŁAŃ WYBRANYCH
OŚRODKÓW KURATORSKICH W POLSCE –

UCZESTNIKÓW PROJEKTU „NIE KRZYWDZĘ! NIE
DYSKRYMINUJĘ! WSPIERAM!”
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Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdniku
       Podopieczni byli zaskoczeni formą pracy, jaka jest stosowana podczas
Treningów Zastępowania Agresji. Początkowo z dużym dystansem podchodzili do
wykonywania zadań, jednakże, wraz z wprowadzaniem kolejnych kroków
procedury ART, uaktywniali się. W końcowej fazie warsztatów współpracowali w
grupach i dzielili się spostrzeżeniami w czasie omawiania poszczególnych zadań. W
części praktycznej próbowali trenować według zasad ART. Warsztaty podobały się
wychowankom, którzy zadeklarowali udział w kolejnych zajęciach.

"Rozpoczynając szkolenie, miałyśmy duże obawy
dotyczące zaangażowania naszych wychowanków w
pracę metodą ART. Jednak Trening Zastępowania
Agresji okazał się łatwo przyswajalny w warunkach
zajęć w Ośrodku. Początkowy opór uczestników
szybko zastąpiła ciekawość, a później aktywność.
Ważne jest praktykowanie nabytych umiejętności
celem zautomatyzowania kroków, gdyż tylko w ten
sposób można uzyskać skuteczność w zastępowaniu
agresji zachowaniami prospołecznymi" – mówią
trenerzy ART, pracujący w Ośrodku Kuratorskim.

       Lokalna mikrokampania „Mały człowiek –
duża sprawa” została zrealizowana ze Szkołą
Podstawową nr 5 w Świdniku. Tematami
przewodnimi podjętych działań były tolerancja i
poszanowanie praw innych ludzi. Podczas zajęć
powstały „inne portrety” i „drzewo
zrozumienia”, które zostały zaprezentowane na
szkolnym korytarzu. Wychowankowie Ośrodka
Kuratorskiego, biorący wraz z uczniami udział
w wydarzeniu, przeprowadzili między sobą
wiele dyskusji dotyczących tolerancji i
poszanowania praw innych ludzi, a samą
kampanię uznali za bardzo ważną i inspirującą.
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Ośrodek Kuratorski nr 2 w Olsztynie

     Treningi Zastępowania Agresji w Ośrodku
Kuratorskim nr 2 w Olsztynie prowadzone są przez
wychowawców będących jednocześnie kuratorami
zawodowymi. Młodzież wykazuje bardzo duże
zainteresowanie takimi warsztatami, które są innowacją w
pracy Ośrodka. Zainteresowanie nimi przekłada się
ponadto na zauważalną poprawę zachowania nieletnich w
kierunku społecznie pożądanym. Należy podkreślić, że
wraz z ilością ćwiczeń i warsztatów uczestnicy coraz
mocniej angażują się w wykonywanie proponowanych
ćwiczeń.

 
      Ośrodek Kuratorski Nr 2 w Olsztynie wraz z
partnerem - Fundacją „Radosne Dzieci” w Olsztynie
-w okresie wrzesień-październik 2021 przeprowadził
w ramach projektu „Nie Krzywdzę! Nie
Dyskryminuję! Wspieram!” lokalną mikrokampanię
związaną z przeciwdziałaniem przemocy,
dyskryminacji oraz wspieraniem osób
pokrzywdzonych. W ramach działań przygotowane
zostały przez młodzież plakaty, które rozwieszono w
okolicznych miejscach użyteczności publicznej.
Przygotowano także zestaw cukierków, na których
naklejono hasła związane z tematem przewodnim
mikrokampanii i rozdawano przechodniom podczas
minisondy ulicznej.

Jak przekazali nam organizatorzy: Przechodnie zachwyceni byli naszą akcją i
dziękowali młodzieży za propagowanie takich haseł. Wypowiadali następujące słowa:
„Jesteście super, przywracacie wiarę w ludzi; sprawiliście, że ten dzień jest miły…”
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Ośrodek Kuratorski nr 1 w Olsztynie
 

       W Ośrodku Kuratorskim Nr 1 w Olsztynie zajęcia z Treningów Zastępowania
Agresji – TZA ART są prowadzone przez kuratorów zawodowych, którzy brali
udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Animacji
Młodzieży z Goleniowa. Zauważają oni u wychowanków dużą potrzebę zajęć tego
typu.Ich podopieczni początkowo podchodzili z nieufnością do nowej formy pracy,
ale z czasem zaczęli wykazywać coraz większe zainteresowanie. Obecnie angażują
się w wykonywanie nowych zadań i obserwuje się u nich pierwsze pozytywne
zmiany zachowania.

      Lokalną mikrokampanię Ośrodek Kuratorski nr 1 w Olsztynie
przeprowadził wraz z dwiema szkołami: Szkołą Podstawową nr 11 w Olsztynie
oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Olsztynie. W ramach kampanii odbyły
się konkursy plastyczne pod hasłem: „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję!
Wspieram!”, zaplanowano także prelekcje w szkołach, dotyczące zjawiska
przemocy i dyskryminacji wśród młodych ludzi.
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Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim

       We wrześniu 2021 roku Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim rozpoczął realizację szkoleń z
ART-u, z zakresu Treningu Zastępowania Agresji. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców Ośrodka,
którzy uprzednio uczestniczyli w szkoleniu w miejscowości Księże Młyny, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży z Goleniowa.
       W projekcie biorą udział wychowankowie, którzy z zainteresowaniem uczestniczą w warsztatach z
zakresu Treningu Zastępowania Agresji. Z ciekawością wysłuchali informacji dotyczących rozpoznawania
swoich emocji oraz uważnie ćwiczyli kroki eliminacji eskalacji złości. Najpierw mieli wątpliwości co do
skuteczności wyuczonych „kroków” w procesie zastępowania agresji, jednak elementy wiedzy i
systematyczne ćwiczenia, w ocenie wychowanków, przynoszą oczekiwane rezultaty.

       Trening Zastępowania Agresji jest efektywną metodą edukacji młodzieży w zakresie rozpoznawania
subiektywnych – negatywnych emocji. Ponadto wskazuje na możliwości radzenia sobie z tymi emocjami,
bez przykrych konsekwencji. Trening uczy odpowiedzialności za swoje własne zachowania – stwierdzają
trenerzy-wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim.
       W dniu 15 września 2021r. Ośrodek Kuratorski w Radzyniu Podlaskim zawarł porozumienie o
współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Radzyniu Podlaskim na
rzecz organizacji mikrokampanii o nazwie „Lepiej mądrze żyć niż wokoło wszystkich bić”, realizowanej w
ramach projektu Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie: „Nie Krzywdzę! Nie
Dyskryminuję! Wspieram!”. Temat przewodni kampanii dotyczył przemocy rówieśniczej. Prowadzący
edukowali młodzież, w jaki sposób rozpoznawać narastające napięcie w sobie oraz jak radzić sobie ze
złością, aby nie eskalować agresywnych zachowań.
       Mikrokampania docelowo kierowana była do dziesięcioosobowej grupy młodzieży, uczestników
Ośrodka Kuratorskiego w Radzyniu Podlaskim i wychowanków OHP w Radzyniu Podlaskim. Psycholog
prowadził z młodzieżą pogadanki dotyczące rozpoznawania przemocowych i agresywnych zachowań.
Ponadto odbyły się rozmowy motywujące do stosowania alternatywnych rozwiązań. Młodzież aktywnie
uczestniczyła w zajęciach i angażowała się w zaproponowane działania, a jednym z nich był udział w
wystawie zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Radzyniu Podlaskim pt. "Tadeusz Mycek (1923-
2019) - harcerz, żołnierz, architekt, rysownik, publicysta". Wzięła również udział w wycieczce do
Sandomierza, zorganizowanej przez kierownika OHP, której program zawierał zwiedzanie miasta,
oglądanie zabytków, atrakcji, a przede wszystkim integrację podczas wspólnego pobytu.
 
       Uczestnicy Ośrodka Kuratorskiego i Wychowankowie
Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy
wskazali na korzyści wynikające z udziału w mikrokampanii:
poznali alternatywne do zachowań agresywnych rozwiązania,
nawiązali nowe znajomości, poprawili relacje z rówieśnikami,
zapoznali się z dorobkiem lokalnej kultury, poznali
możliwości spędzania wolnego czasu, mogli uczestniczyć w
wycieczce.
     Po wejściu w partnerstwo jako Ośrodek młodzież
nawiązała nowe kontakty, zrozumiała istotę budowania
wzajemnych, poprawnych relacji. Ponadto instytucje ustaliły
wspólne cele w zakresie pracy z młodzieżą i zadeklarowały
długoterminową współpracę.
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 Ośrodek Kuratorski Nr 2 przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

      Wychowankowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach Treningów
Zastępowania Agresji, chętnie opisywali (słowami i w formie plastycznej), czym
jest złość i jakie są ich reakcje, gdy nad nią nie panują. Uznali zgodnie, że wiele ich
problemów jest wynikiem braku kontroli nad tym uczuciem i impulsywnych reakcji,
wiążących się z konsekwencjami (w tym prawnymi). W Ośrodku warsztaty będą
prowadzone cyklicznie, w każdy piątek.
      "W naszej opinii systematyczne treningi kontroli złości wpłyną korzystnie na
nieletnich. Będą potrafili ocenić stan emocjonalny, w jakim się znajdują, nauczą się
panować nad złością, na spokojnie ocenią sytuację i docelowo będą potrafili znaleźć
prospołeczne rozwiązanie. Metoda, której się nauczą, pozwoli im uniknąć wielu
problemów" – stwierdzają wychowawcy Ośrodka Kuratorskiego.

Ośrodek Kuratorski nr 2 w Łodzi do wspólnej
mikrokampanii zaprosił wychowanków Fundacji
Klamra oraz dzieci i młodzież ze świetlicy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

 
W ramach wspólnie podjętej inicjatywy uczestnicy
przygotowali mural pod przewodnim hasłem:
„Wykluczeni mają głos”. Chodzi o to, żeby
dzieciaki wyszły ze skorupy, znalazły w sobie
motywację, żeby zmieniać siebie i swoje życie –
podsumowuje kampanię kuratorka Małgorzata
Świątczak-Szymczuk.
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Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

      W Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy Sądzie
Rejonowym w Mrągowie przeprowadzono zajęcia z
Treningu Zastępowania Agresji – TZA ART, które
prowadzili kuratorzy zawodowi na co dzień
pracujący jako wychowawcy z młodzieżą. 

     Na początku zajęć uczestniczy byli zmieszani, niechętnie chcieli współpracować,
jednak z każdą minutą otwierali się i coraz bardziej angażowali w podejmowaną
tematykę, by pod koniec z uśmiechami na twarzach realizować powierzone im
zadania. Kuratorzy prowadzący zajęcia widzieli wzrost zainteresowania
uczestników zaproponowanymi zajęciami, które są innowacyjne i w rzeczywisty
sposób przyczyniają się do ograniczenia zjawiska przemocy i zachowań
agresywnych.

      Przy organizacji lokalnej mikrokampanii partnerem
Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w
Mrągowie była Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”.
Mikrokampania odbyła się w siedzibie Ośrodka
Kuratorskiego w dniu 25 października 2021 roku.
Tematem przewodnim wydarzenia było hasło:
„Cyberprzemoc – Hejt? Delete!”

 
      Kampania została przeprowadzona w formie warsztatu multimedialnego z
prelekcją o cyberprzemocy. 25 października, dzięki ekipie realizatorów MFM TV,
w pierwszej części warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze sprzętem
służącym do filmowania – kamerami, projektorem, oświetleniem. Zgłębili również
techniczne aspekty robienia zdjęć i filmów, zapoznali się z zadaniami związanymi
z produkcją audiowizualną materiałów filmowych oraz z zagrożeniami
wynikającymi z nagrywania własnych materiałów i publikowania w sieci
internetowej. Drugą część warsztatu poświęcono na zagadnienia dotyczące
cyberprzemocy i hejtu w sieci, i na poszukiwanie możliwości przeciwdziałania tym
zjawiskom.
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Ośrodek Kuratorski nr 1 w Goleniowie

      We wrześniu 2021 roku odbyły się zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji, w
których wzięli udział wychowankowie Ośrodka Kuratorskiego w Goleniowie (6
chłopców). Trenerami realizującymi warsztaty byli kuratorzy zawodowi, na co dzień
pracujący w Ośrodku.
      Początkowo młodzież nieufnie podchodziła do tych zajęć, tym bardziej że były
one dla nich w pewien sposób nowością. Jednakże z biegiem czasu i wraz z liczbą
przeprowadzonych warsztatów uczestnicy coraz bardziej się otwierali i chętniej brali
udział w spotkaniach. Sami przyznali podczas rozmowy: Myśleli, że będzie nuda, a
tymczasem warsztaty bardzo ich zaciekawiły.
      "Jako wychowawcy i osoby pracujące z młodzieżą uważamy, że takie metody i
narzędzia są potrzebne. Pozwalają one nie tylko urozmaicić formę zajęć w Ośrodku,
ale i wpływać na zmianę postawy wychowanków".

Ośrodek Kuratorski w Goleniowie lokalną
mikrokampanię przeprowadził razem z
Goleniowskim Domem Kultury. Podczas zajęć
grupa młodzieży – uczestnicy zajęć artystycznych
GDK i wychowankowie Ośrodka - wspólnie
dyskutowali o przyczynach przemocy i
zachowaniach dyskryminacyjnych wśród młodych
ludzi, a następnie wykonali plakaty, które
rozwieszono w instytucjach użyteczności publicznej
i miejscach, gdzie przebywa młodzież. 
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       17 listopada 2021 roku w Sali Kolumnowej Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nie Krzywdzę! Nie
Dyskryminuję! Wspieram!, zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrum Animacji
Młodzieży. Udział w konferencji wzięło ponad 80 zaproszonych gości, a byli to
kuratorzy zawodowi pracujący w Ośrodkach Kuratorskich, Kuratorzy Okręgowi
oraz osoby na co dzień pracujące z młodzieżą, tzw. „trudną”. Prelegentami
konferencji byli prof. dr hab. Daniel Boduszek, Agnieszka Sikora oraz Prezes
Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży Paweł Nowak.

      Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Paweł
Nowak, który przedstawił główne założenia projektu „Nie
Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!”, a są nimi w
szczególności wybór grupy docelowej i potrzeba szukania
nowych rozwiązań w pracy z młodzieżą, tzw. trudną.
Przedstawione zostały główne cele projektu oraz zadania,
jakich podjęli się uczestnicy – zarówno wychowawcy, jak i
młodzież objęta środkiem wychowawczym, jakim jest udział
w zajęciach Ośrodka Kuratorskiego.

        Podczas wystąpienia zostały przedstawione działania Stowarzyszenia Centrum
Animacji Młodzieży na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
dzieci i młodzieży. Była to także okazja, by pokazać inne inicjatywy podejmowane
przez Stowarzyszenie, jak warsztaty z użyciem symulatorów niemowląt „Baby Care
RealityWorks”, na które pomysł został przeniesiony z rynku amerykańskiego na
polski, warsztaty z mikrorobotyki, tzw. „Mobilna Mikropracownia Mikrorobotyki”,
która dociera na tereny wiejskie, podnosząc wśród dzieci, szczególnie ze środowisk
popegeerowskich, poziom edukacji. Zaprezentowano aktualnie realizowane
projekty, dofinansowane z EFS i służące aktywizacji zawodowej i społecznej
młodych ludzi poprzez rozwój ich zainteresowań i umiejętności. Na koniec pan
Paweł Nowak wskazał planowane kierunki dalszego rozwoju Stowarzyszenia, na
pierwszym miejscu wskazując potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
poprzez propagowanie nowoczesnych narzędzi w instytucjach pracy z młodzieżą,
zmierzenie się ze skutkami pandemii, jakimi są izolacja młodych ludzi i
uzależnienia behawioralne, w tym od Internetu, oraz wsparcie zawodowe tych
młodych osób, które mają trudności w zaistnieniu na rynku pracy i trudniej jest im
się usamodzielnić. Wskazano także potrzebę współpracy z Jednostkami Samorządu
Terytorialnego, bo tylko wspólne, skorelowane działania pozwalają odnieść
zamierzony sukces.
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      Zaproszonym prelegentem był prof. dr habilitowany Daniel Boduszek,
specjalizujący się w obszarze psychopatii, zaburzeń osobowości i identyfikacji grup
przestępczych. W swoim wystąpieniu pt. „Psychospołeczne podstawy tożsamości
kryminalnej wśród młodocianych” koncentrował się na mechanizmach wchodzenia
młodych ludzi w grupy przestępcze, ukazał model tożsamości kryminalnej, a także
przebieg procesu „wyciągania” młodego człowieka z działającej na niego
destruktywnie grupy. Profesor Daniel Boduszek poruszył kwestie związane z
kryzysem tożsamości młodego człowieka, osłabienia jego więzi emocjonalnych z
rodziną czy osobami znaczącymi, odrzuceniem przez grupę rówieśniczą, co
przekłada się na zainteresowanie grupami o charakterze demoralizującym lub
przestępczym. W dalszej części wykładu wskazał, jakie działania warto
podejmować, by „wyrwać” młodą osobę z takiej grupy. Szczególnie ważne jest, aby
wskazywać jej prospołeczne style życia i prawidłowe wzorce zachowań, a także
modelować je właśnie poprzez takie narzędzia pracy w Ośrodkach Kuratorskich, jak
treningi złości i zastępowania agresji. Daniel Boduszek podkreślał podczas swojego
wystąpienia, jak ważna jest praca środowiskowa z nieletnim, z jego rodziną i
najbliższym otoczeniem, i jak istotne jest dla młodych osób, wobec których
zastosowano środek wychowawczy i którzy popadli w konflikt z prawem,
przeciwdziałanie procesowi demoralizacji. 

     Wykład prof. dr. hab. Daniela Boduszka zrodził
dyskusję nad skutecznością podejmowanych działań
wobec osób nieletnich, uczestnicy konferencji mieli
szereg pytań o pracę z osobami wykazującymi
zaburzenia osobowości lub psychopatie. Poruszono
kwestię braku odpowiednich narzędzi pracy z osobami,
które trudniej poddają się procesowi resocjalizacji. 

 
     Kolejną osobą, zaproszoną do udziału w konferencji, była pani Agnieszka
Sikora, od lat zajmująca się pracą z młodzieżą bezdomną i wykluczoną,
prowadząca znaną w Polsce Fundację „Po Drugie”. Agnieszka Sikora poruszyła
kwestie bezdomności młodzieży i jej społecznych uwarunkowań. Podkreśliła, że
większość osób trafiających do niej to osoby z rodzin dysfunkcyjnych, które na
różnym etapie życia miały do czynienia z Sądem dla Nieletnich i Rodzinnym, a
także były pod nadzorem kuratora. 



Zwróciła uwagę na brak systemowego wsparcia dla osób
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze czy
zakłady karne, które często, pozostawione same sobie,
popadają w uzależnienia. Prelegentka przedstawiła
metody pracy, jakie są wykorzystywane w Fundacji,
szczególnie prowadzenie mieszkań treningowych, gdzie
młode osoby, pod nadzorem specjalistów, na nowo uczą
się funkcjonować w społeczeństwie. Podkreśliła, jak
ważna jest dla nich pomoc psychologiczna oraz
prowadzenie kompleksowych, specjalistycznych
oddziaływań. Opowiedziała o własnych doświadczeniach
w pracy i rosnącym odsetku młodzieży, która popada w
uzależnienia, nie ma własnego miejsca do życia i często
„kończy na ulicy”. 

       Na drugą część konferencji złożyły się wystąpienia przedstawicieli Ośrodków
Kuratorskich, którzy opowiadali o podejmowanych działaniach w ramach realizowanego
projektu „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję! Wspieram!. Była to także okazja do
przedstawienia innowacyjnych, ciekawych inicjatyw, podejmowanych na rzecz młodzieży
trudnej – wychowanków Ośrodków Kuratorskich. Prelegenci prezentowali swoje
inicjatywy na rzecz młodych ludzi, podejmowane działania i sukcesy, jakie osiągnęli.
Wskazali, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zawody sportowe, w których
młodzież chętnie bierze udział, wycieczki survivalowe, spływy kajakowe oraz zajęcia
żeglarskie. Podkreślono, że ważna jest współpraca Sądu z organizacjami pozarządowymi
w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację atrakcyjnych działań. Ta część
konferencji przybrała formę panelu dyskusyjnego, w trakcie którego słuchacze mieli
możliwość zadawania pytań związanych ze stosowanymi metodami pracy, a także mogli
wymienić się doświadczeniem. Podczas konferencji poproszono także o wypełnienie
ankiety odnośnie proponowanych zmian i potrzeb, by Ośrodki Kuratorskie mogły się
rozwijać i doskonalić swoje narzędzia pracy.
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Informacje o prelegentach

prof. dr hab. Daniel Boduszek – polsko-brytyjski psycholog kryminalny,
specjalizujący się w obszarze psychopatii, zaburzeń osobowości, identyfikacji
społecznej wśród grup przestępczych (criminal social identity) i recydywy. Doktorat
(PhD) z psychologii kryminalnej uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania)
w 2013 r., habilitację z psychologii na Uniwersytecie SWPS (Polska) w 2015 r.,
profesurę z psychologii kryminalnej na University of Huddersfield (Wielka
Brytania) w 2016 r. oraz tytuł naukowy profesora zwyczajnego, nadany przez
Prezydenta RP, od 2021 r. Daniel Boduszek jest także licencjonowanym
psychologiem (British Psychologial Society), naukowcem (Science Council) oraz
posiada kwalifikacje wykładowcy uniwersyteckiego (Higher Education Academy).

Agnieszka Sikora – Prezeska Fundacji „Po Drugie”, która wspiera ludzi w wieku
18-25 lat, zagrożonych lub dotkniętych bezdomnością, prowadzi w Warszawie sieć
mieszkań treningowych oraz buduje dom dla samotnych matek. Ponadto reżyserka,
dziennikarka, scenarzystka, przygotowywała m.in. cykl dokumentalny „Dziewczęta
z Falenicy”. Business Woman roku 2020 w kategorii Działalność Społeczna w
konkursie Sukces Pisany Szminką.

Paweł Nowak – pedagog, informatyk, kurator sądowy, pracujący na co dzień z
młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, publikacje naukowe m.in. w
„Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych” pod red.
Łukasza Wirkusa, w której podjął zagadnienia związane z cyberprzemocą, autor i
współautor programów edukacyjnych, przestrzegających przed niekorzystnym
wpływem Internetu. Wraz z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty zrealizował
innowacyjne projekty skierowane do uczniów zagrożonych cyberprzemocą. Autor i
współautor scenariuszy lekcji wychowawczych, dotyczących zjawiska
cyberprzemocy. Prezes Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży,
pomysłodawca i realizator innowacyjnych metod pracy z młodzieżą trudną, z
wykorzystaniem symulatorów niemowląt „Baby Care RealityWorks”. Autor
projektu “Mobilna Pracownia Robotyki”, której celem jest propagowanie tej
dziedziny nauki wśród dzieci i młodzieży z zaniedbanych środowisk
wychowawczych, realizator projektu GOL – Goleniowski Ośrodek Lokalny, którego
celem jest udzielenie wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym placówki
opiekuńcze i będącym w trudnej sytuacji życiowej.

 



Bank Dobrych Praktyk

28

Analiza ankiet skierowanych do wychowawców Ośrodków
Kuratorskich w Polsce

      Podczas konferencji przeprowadzono badanie ankietowe, skierowane do
wychowawców, na temat potrzeb oraz kierunków zmian w Ośrodkach Kuratorskich.
Odpowiedzi udzielane były anonimowo i ich celem było uzyskanie odpowiedzi od
praktyków pracujących z młodzieżą, z jakimi problemami się mierzą na co dzień i
jakie wprowadziliby zmiany, aby usprawnić pracę w swoich jednostkach. Udział w
badaniu ankietowym wzięły 64 osoby z 30 Ośrodków w Polsce, dzięki czemu jest
ono miarodajne i może służyć jako inspiracja do wprowadzenia skutecznych zmian
w zakresie funkcjonowania tego jakże istotnego środka wychowawczego.
      Według ankietowanych osób, głównym powodem skierowania nieletniego do
Ośrodka Kuratorskiego przez Sąd dla Nieletnich jest nierealizowanie obowiązku
szkolnego, na co zwróciła uwagę ponad połowa badanych. Na drugim miejscu
wskazano problemy wychowawcze w domu rodzinnym lub placówce opiekuńczej, a
także kradzieże dokonywane przez młode osoby i zachowania agresywne. Wśród
kolejnych wskazań znalazło się alkoholizowanie się i zażywanie środków
psychoaktywnych. 

       Respondentów zapytano także, z jakimi problemami wychowawczymi muszą się
mierzyć w pracy wychowawczej. Największym problemem, wskazanym przez
ponad 60% badanych, jest niesystematyczne realizowanie przez nieletnich środka
wychowawczego, jakim jest skierowanie przez Sąd do Ośrodka Kuratorskiego. Z
kolei 40% badanych twierdzi, że musi mierzyć się z bardzo niską motywacją do
nauki lub wręcz z jej brakiem. Na trzecim miejscu wskazano wulgarne zachowanie
wychowanków, a także lekceważenie wychowawców pracujących z nimi na co
dzień. Respondenci udzielili również odpowiedzi na pytanie o największe problemy
związane z funkcjonowaniem Ośrodków Kuratorskich. 34% badanych wskazało, że
ma za małą liczbę wychowanków, co związane jest z relatywnie niewielką liczbą
orzeczeń wydawanych przez Sąd dla Nieletnich. 29% wychowawców wskazało na
słabe wyposażenie, np. w sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną czy nawet w
dostęp do szerokopasmowego Internetu. Na trzecim miejscu znalazły się
wypowiedzi, w których podkreślono małe zainteresowanie pracą w Ośrodku
Kuratorskim oraz nieodpowiednie warunki lokalowe. Wskazano także na niskie
wynagrodzenia w stosunku do odpowiedzialności, jaka się łączy z pracą
wychowawczą.
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      „Jakie formy szkolenia dla kadry wychowawczej byłyby, według Ciebie,
najbardziej atrakcyjne i które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy
wychowawczej w Ośrodku Kuratorskim?” - na tak zadane w ankiecie pytanie, ponad
70% osób wskazało na potrzebę szkoleń z diagnozowania potrzeb wychowanków i z
dialogu motywacyjnego. Niewiele mniej, bo 62% badanych, uważa, że potrzebne są
szkolenia z uzależnień behawioralnych, w tym od Internetu i hazardu, a 60% jest
zdania, że ma za małą wiedzę na temat aktywności młodych ludzi w Internecie i
cyberprzemocy. Połowa respondentów chciałaby także podnieść swoje kwalifikacje
z art-terapii, a także posiąść wiedzę, dotyczącą pozyskiwania środków finansowych
na dodatkowe, atrakcyjne zajęcia. Blisko połowa (49%) badanych deklaruje, że
chciałaby uzyskać certyfikat z Treningów Zastępowania Agresji. 45% respondentów
widzi u siebie potrzebę superwizji i podjęcia kroków przeciwdziałających wypaleniu
zawodowemu. Około 30% wychowawców wyraziło chęć uzupełniania swojej
wiedzy z zakresu przemocy seksualnej i rówieśniczej, a 10% - samoobrony.
       Uczestnicy konferencji wskazali także zajęcia, jakie uważają za najbardziej
atrakcyjne dla swoich podopiecznych. Na pierwszym miejscu, z największą liczbą
punktów, znalazły się zajęcia sportowe, na które wskazało 78% uczestniczących w
badaniu. Niewiele mniej, bo 69% uczestników, uważa, że atrakcyjne dla osób
nieletnich są spotkania z ciekawymi ludźmi, a także zajęcia plastyczne i rękodzieło.
Wycieczki całodniowe – jako atrakcyjne formy pracy w Ośrodku Kuratorskim -
znalazły uznanie u 56% badanych wychowawców, podobnie jak wyjścia do kina,
teatru czy muzeum. Najmniejszą popularnością cieszą się zajęcia wychowawcze i
terapeutyczne i, co zapewne nie dziwi, nauka i korepetycje. 

       Wychowawcy poproszeni zostali także o wskazanie, jakich zajęć brakuje u nich,
w Ośrodkach Kuratorskich. 80% osób stwierdziło, że chciałyby korzystać z trzy-
sześciodniowych obozów sportowych, połączonych z pracą wychowawczą i
terapeutyczną, poza miejscem zamieszkania nieletnich. Równie wysokim
zainteresowaniem (75%) cieszyłyby się obozy survivalowe, trwające przynajmniej
kilka dni. Ponad połowa badanych uważa za niezbędne zatrudnienie terapeuty
uzależnień i psychologa, podobnie jak poszerzenie oferty zajęć w Ośrodku
Kuratorskim o zajęcia plastyczne i rękodzieło, a także utworzenie pracowni, np.
pracy w drewnie czy krawieckiej, gdzie młodzi ludzie mogliby zdobywać
umiejętności zawodowe. Najmniejszym zainteresowaniem, według wychowawców,
co ponownie nie dziwi, cieszyłyby się zajęcia związane z nauką czy edukacją, na co
wskazało tylko 32% badanych.
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       W ankiecie zapytaliśmy także wychowawców - praktyków w Ośrodkach
Kuratorskich, co jest największą przeszkodą w ich pracy z nieletnimi. 81%
respondentów wskazała na brak szkoleń dla kadry, szczególnie tych z nowoczesnych
metod pracy z nieletnimi. Wyrażają również niepokój wywołany brakiem chętnych,
młodych ludzi, którzy relatywnie niedawno ukończyli studia wyższe, korzystają z
nowocześniejszych narzędzi i chcieliby zasilić szeregi kadry wychowawczej.
Podkreślają także, że nie wszyscy nadążają za postępem technologicznym.
Identyczny procent osób badanych wskazał, że brakuje atrakcyjnej oferty zajęć dla
wychowanków, co pokrywa się w całości z odpowiedziami na poprzednie pytanie
ankietowe. Dla 60% respondentów największą przeszkodą w pracy wychowawczej
są niedostateczne środki finansowe i słabe wyposażenie Ośrodków Kuratorskich nie
tylko w sprzęt komputerowy, ale także audiowizualny i sprzęty gospodarstwa
domowego. 50% badanych wychowawców uważa, że rozbudowana biurokracja jest
przeszkodą w sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków i że zajmuje znaczną
ilość czasu. Podobny procent ankietowanych za przeszkodę traktuje niskie
zaangażowanie wychowanków w proces wychowawczy i brak chęci do wzięcia
udziału w proponowanych zajęciach. Dla 47 % respondentów przeszkodą są
niewystarczające warunki lokalowe, w szczególności zbyt małe lokale, w których
mieszczą się Ośrodki Kuratorskie, a także brak dostępu do hali sportowej czy
boiska. 40% wychowawców uważa, że ma bardzo słabe wsparcie ze strony
przełożonych w organizacji zajęć w Ośrodku, a tylko 27% twierdzi, że problemem
jest niskie zaangażowanie kadry w proces resocjalizacji nieletnich.

 
       W pytaniu ankietowym otwartym zapytaliśmy wychowawców, co ułatwiłoby
ich pracę w Ośrodku Kuratorskim. Na pierwszym miejscu respondenci wskazali
zwiększenie środków finansowych na działalność Ośrodka, a także większą
swobodę decydowania o wydatkach. Aktualnie każdy wydatek musi być
konsultowany i podlega procedurze zamówień publicznych, co uniemożliwia np.
szybkie dokonywanie zakupów w związku ze zmianą zaplanowanych zajęć.
Najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość dysponowania określoną pulą środków
finansowych, a decyzję o wydatkowaniu podejmowałby Kierownik Ośrodka. 
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       Wychowawcy wskazali także na brak systematycznych szkoleń. W ich ocenie,
szkolenia stacjonarne służą nie tylko podnoszeniu kompetencji, lecz także wymianie
doświadczeń pomiędzy Ośrodkami oraz pomagają nawiązać współpracę. Brakuje
także usystematyzowanego programu wychowawczego i terapeutycznego, który
obowiązywałby i był realizowany we wszystkich Ośrodkach, i który zawierałby
odpowiednie narzędzia pracy. Dużym ułatwieniem byłoby zatrudnienie
obligatoryjnie psychologa, który prowadziłby terapię indywidualną i grupową z
nieletnimi, a także udzielał rad i wskazówek wychowawcom co do pracy
terapeutycznej. Ponadto wychowawcy wskazali na duże obciążenie pracą
zawodową, co powoduje, że czasami trudniej im pogodzić pracę w Ośrodku
Kuratorskim z pracą terenową kuratora zawodowego. Sugerują, że w tym zakresie
powinny być wypracowane standardy pracy i obciążenia osobistego kuratorów, aby
zachęcić do pełnienia dodatkowej funkcji wychowawcy. 

       Analiza ankiet, a także rozmowy z wychowawcami Ośrodków Kuratorskich
podczas panelu dyskusyjnego uwidaczniają fakt, jak bardzo marginalizowani w
systemie probacji czują się wychowawcy i pracownicy tej komórki sądowej.
Wskazują na coraz wyższą średnią wieku wychowawców, z których wielu jest już w
okresie przedemerytalnym, na brak zainteresowania pracą z młodzieżą trudną ze
strony młodych osób - wychowawców, pedagogów, psychologów. Brakuje
dopasowanej i specjalistycznej oferty programowej, która wyznaczałaby kierunki
pracy z młodzieżą i pozwalała mierzyć uzyskiwane efekty, ponieważ aktualnie
każdy Ośrodek działa według własnego pomysłu, wykorzystując dostępne zasoby, a
i one są bardzo różne w zależności od miejscowości, w której funkcjonuje. 
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Podsumowanie 

      Według stanu na dzień 12 lipca 2021 roku w Polsce funkcjonuje 318 Sądów
Rejonowych, natomiast Ośrodków Kuratorskich jest tylko 97, co powoduje, że ich
liczba jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Skierowanie osoby nieletniej do
Ośrodka Kuratorskiego, jako jeden ze środków wychowawczych Ustawy o
Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, jest najlepszą i najskuteczniejszą
nieizolacyjną metodą pracy z młodym człowiekiem, i szansą na skuteczny proces
resocjalizacji. Jest też najtańszą metodą, ponieważ nie generuje kosztów
całościowego utrzymania nieletniego w placówce resocjalizacyjnej. Przyczynia się
także do zmniejszenia kosztów finansowych i społecznych w przyszłości,
ograniczając chociażby przestępczość i obszary wykluczenia społecznego młodych
ludzi. Dlatego istotne jest, aby Ośrodki Kuratorskie i wychowawcy w nich pracujący
posiadali odpowiednie narzędzia do pracy z młodym człowiekiem i potrafili tworzyć
alternatywę, z której wychowanek skorzysta.

      Stosowane przez Sąd środki wychowawcze wobec nieletnich, popadających w
konflikt z prawem, powinny być także adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości
i atmosfery wychowawczej, w jakiej funkcjonują młodzi ludzie. Dzisiejsze
wyzwania, jakie stoją przed Sądem i kuratorami, to nie tylko kradzieże i alkohol
wśród młodych ludzi oraz absencja szkolna, lecz także zaburzenia psychiczne i
emocjonalne, uzależnienia od pornografii i Internetu oraz hazardu, cyberprzemoc,
oszustwa internetowe czy udział w młodocianych, zorganizowanych grupach
przestępczych.

      Jedną z najskuteczniejszych metod pracy z młodym człowiekiem,
niewymagającą specjalistycznej infrastruktury ani wyposażenia, są Treningi
Zastępowania Agresji, które wychowawcy mogą prowadzić w ramach swoich grup
wychowawczych. Uważamy, że powinny one stanowić standard pracy w Ośrodkach
Kuratorskich, dlatego rekomendujemy wprowadzenie szkoleń ART-TZA dla
wychowawców ze wszystkich Ośrodkach Kuratorskich w Polsce.
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Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży
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Projekt „Nie Krzywdzę! Nie Dyskryminuję!
Wspieram!” jest realizowany z dotacji

programu Aktywni Obywatele –
Finansowanego z Funduszy EOG


