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MoŜliwo ści oceny oddziaływa ń resocjalizacyj-
nych prowadzonych wobec nieletnich 

Ewaluacja podejmowanych działań jest najwaŜniejszym etapem kaŜdego 
procesu zmian, w tym takŜe procesu resocjalizacji, którego zasadniczym 
celem jest powrót danej jednostki do społeczeństwa oraz uzyskanie takich 
zmian w zachowaniu, aby przestrzegała obowiązujących w nim norm i za-
sad, a takŜe właściwe wypełniała przypisane jej role społeczne. Zatem celo-
we i potrzebne wydaje się poszukiwanie kryteriów oceny realizowanych dzia-
łań wobec nieletnich, tak aby stopniowo zwiększać ich skuteczność, czyli 
stopień realizacji celów załoŜonych na początku tego procesu. Istotne jest 
równieŜ, aby podejmowanym działaniom resocjalizacyjnym towarzyszył wy-
soki indywidualizm oraz podmiotowość i szacunek dla obejmowanych nimi 
wychowanków. Tendencję tę nasila wzrastająca liczba przestępstw i wykro-
czeń podejmowanych przez nieletnich, wyraźnie zwiększająca się dynamika 
przestępczości, a takŜe obniŜenie wieku młodocianych naruszających normy 
prawne. 

Jeszcze na początku ubiegłego stulecia działalność resocjalizacyjna 
ograniczała się jedynie do odizolowania przestępcy od reszty społeczeń-
stwa, a za skuteczne uwaŜano jedynie dotkliwe, rygorystyczne ich traktowa-
nie. Podejmowanym wówczas działaniom naprawczym przyświecała idea, 
Ŝe im bardziej surowe i dotkliwe one będą, tym szybciej przestępca przemy-
śli swoje postępowanie, a efektem tych przemyśleń będzie decyzja, iŜ nie 
uczyni tego nigdy więcej. 

Dopiero powstający i rozwijający się „pozytywistyczny” dorobek nauk spo-
łecznych, identyfikujący i uzasadniający tzw. determinanty, a więc czynniki 
społeczne, biologiczne i kulturowe mające wpływ na ludzkie zachowanie, 
doprowadził do stopniowej zmiany stosunku do osób przejawiających rozma-
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ite formy zachowań patologicznych i spowodował rozwój teorii resocjaliza-
cyjnych (Konopczyński, 2009). 

Koncepcje oraz teorie naukowe, wśród których moŜemy wyróŜnić: kon-
cepcje behawioralne, psychodynamiczne, interakcyjne oraz kognitywne, 
miały swój wkład w rozwój nauk o resocjalizacji oraz w poszukiwaniu efek-
tywnych form pracy z osobami o zaburzonej socjalizacji.  

Resocjalizacja oparta na załoŜeniach teorii poznawczej prowadzi do po-
wstania procesu destygmatyzacji, gdyŜ proces ten dokonuje się w kontek-
ście interakcji społecznych (Konopczyński, 2009). PowyŜsze stwierdzenie 
jasno wskazuje, Ŝe proces resocjalizacji jednostek o zaburzonej socjalizacji 
nie moŜe dokonywać się jedynie w instytucji, konieczne jest realizowanie 
przynajmniej części zadań poza nią, w środowisku otwartym, angaŜując 
znajdujące się w nim zasoby ludzkie, jak i materialne. 

Istotne załoŜenie, jakie leŜy u podstaw teorii poznawczej, dotyczy tego, 
Ŝe osoby niedostosowane społecznie utrzymują wrogi, zafałszowany obraz 
otaczającej rzeczywistości, który gromadzą w tzw. skryptach, a te z kolei 
wyznaczają jakość reakcji na bodźce świata zewnętrznego. Niejako ukierun-
kowują odbiór zachowań innych osób jako niebezpieczne, zagraŜające, skie-
rowane przeciwko nim. Stąd teŜ na poziomie zachowania osoby niedosto-
sowane społecznie reagują agresją w róŜnych formach oraz nadmierną 
draŜliwością. 

Korygowanie lub eliminowanie tych zniekształconych przekonań moŜe 
dokonywać się w toku właściwie prowadzonej reinterpretacji sytuacji spo-
łecznych, wizualizacji i prezentacji określonych zdarzeń, przeanalizowania 
ich krok po kroku, tak aby wychowanek otrzymał nowy skrypt postępowania 
w danej sytuacji. Tu pojawia się konieczność zaprezentowania tych nowych 
umiejętności w realnej sytuacji społecznej i uzyskania wzmocnienia, tak aby 
rosła motywacja do tego typu zachowań. Najlepiej więc uczynić to w natural-
nych, społecznych warunkach, czyli w środowisku otwartym, zatem nasz 
„kursant” wyjeŜdŜa z placu manewrowego i włącza się do ruchu ulicznego. 

 W ramach powyŜszej refleksji teoretycznej mieści się koncepcja twórczej 
resocjalizacji jako nowy i swoisty kierunek rozwoju teorii oraz praktyki reso-
cjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja mówi o potencjalności osób nieprzysto-
sowanych społecznie. Oznacza, to przede wszystkim, Ŝe jej metody mają 
poszukiwać i rozwijać zarówno potencjały tkwiące w tych osobach, jak 
i stwarzać perspektywy wykreowania odmiennej od dotychczasowej toŜsa-
mości indywidualnej i społecznej osób nieprzystosowanych (Konopczyński, 
2009). MoŜna to osiągnąć, stosując pośrednie metody resocjalizacji, polega-
jące na projektowaniu i organizowaniu zadań dla wychowanków w środowi-
sku otwartym, poza instytucją, gdzie wychowawca pełni rolę koordynatora 
tych działań lub teŜ włącza do ich realizacji osoby z zewnątrz. 
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Systematyczne dokonywanie ocen czy teŜ analiza efektywności tego typu 
działań wydaje się być standardem we współczesnej resocjalizacji, to takŜe 
waŜne źródło informacji zwrotnych, rodzaj biofeedbacku, bez którego pro-
gres w tych działaniach wydaje się być niemoŜliwy. 

Diagnoza rezultatów resocjalizacji jest i była niezwykle trudna, dostarcza-
ła jedynie zbliŜonych do rzeczywistości wskaźników, co prowadziło często 
do skrajnych ocen i poglądów dotyczących sensu działań resocjalizacyjnych. 
W sytuacji znacznego rozszerzenia obszaru diagnozy na sferę działań poza-
instytucjonalnych, np. profilaktykę, terapię w środowisku otwartym, problem 
oceny efektów resocjalizacji komplikuje się jeszcze bardziej (B. Urban, J. M. 
Stanik, 2007).  

Z drugiej jednak strony otwiera nowe moŜliwości analizy skutków prowa-
dzonych działań resocjalizacyjnych. Podstawowym zadaniem staje się za-
tem, jak najbardziej precyzyjne ujęcie definicji zmiany w resocjalizacji, jakich 
skutków oczekujemy w wyniku prowadzonych oddziaływań resocjalizacyj-
nych, powraca tu takŜe pytanie o zasadniczy cel procesu resocjalizacji. 

Wielowymiarowa diagnoza nieletniego przybywającego do konkretnej in-
stytucji jest punktem wyjścia, początkiem całego procesu resocjalizacji, ten 
waŜny, jak nie najwaŜniejszy etap wyznacza kierunki działań, nadaje im cha-
rakter indywidualny, pozwala zaprojektować konkretne zadania i określić ich 
czas realizacji. Indywidualny Program Resocjalizacji opracowywany dla kaŜ-
dego wychowanka moŜe być równieŜ w skali mikro odnośnikiem do prze-
prowadzonej oceny skuteczności podjętych wobec danego nieletniego dzia-
łań. 

Młodzie Ŝowy O środek Wychowawczy jako przykład instytucji 
otwartej na środowisko realizuj ący podstawowe zało Ŝenia re-
socjalizacji twórczej 

1. Zadania i cele Młodzie Ŝowych O środków Wychowawczych 

MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy jest instytucją, której zasadniczym 
celem jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społeczne-
go, umoŜliwienie uzyskania przebywającym w nim wychowankom: wiedzy 
i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, wychowywanie nieletnich 
w poczuciu odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dru-
giego człowieka. Ośrodek zapewnia bezpieczne warunki kształcenia i wy-
chowania oraz przygotowuje wychowanków do Ŝycia zgodnego z obowiązu-
jącymi normami społecznymi i prawnymi, a takŜe do samodzielności Ŝycio-
wej i podejmowania właściwych decyzji. 

Ośrodek zapewnia kaŜdemu wychowankowi: 
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1) moŜliwość indywidualnego oddziaływania odpowiedniego do istniejących 
deficytów poznawczych i emocjonalnych, 

2) kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, pomoc w nad-
robieniu opóźnień oraz moŜliwość ukończenia szkoły (klasy) w skróco-
nym terminie (promocja śródroczna, egzaminy uzupełniające, indywidu-
alny tok nauczania), 

3) korzystanie z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, resocjalizacyjnej, 
w tym: w pokonywaniu trudności i niepowodzeń szkolnych, 

4) udział w Ŝyciu kulturalnym, sportowym, społecznym oraz rozwijanie zain-
teresowań, 

5) poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie potrzeb wychowanków, w tym 
ochronę przed przemocą, uzaleŜnieniami i innymi przejawami patologii 
społecznej, 

6) przygotowanie do samodzielnego Ŝycia w naturalnym środowisku spo-
łecznym zgodnie z obowiązującymi normami.  
Do szczególnych zadań ośrodka naleŜy: współdziałanie z rodziną wy-

chowanka (opiekunami prawnymi), ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami 
i innymi instytucjami w jego miejscu zamieszkania w celu przygotowania 
optymalnych warunków społecznej reintegracji po powrocie wychowanka do 
domu rodzinnego, w tym moŜliwości kontynuowania nauki lub podjęcia pracy 
i samodzielnego Ŝycia. 

MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy jest instytucją otwartą na środowi-
sko w kilku aspektach rozumienia tego terminu: 
1) brak w nim barier architektonicznych odizolowujących wychowanków od 
środowiska, 

2) określona część zadań w ramach programu resocjalizacji realizowana 
jest poza instytucją, w środowisku lokalnym, 

3) ośrodek przyjmuje i udostępnia swoje zasoby członkom społeczności 
lokalnej, np. przez organizowanie imprez sportowo-kulturalnych, 

4) wychowankowie realizują samodzielnie określone zadania związane 
z codziennym funkcjonowaniem, np. chodzą na wizyty lekarskie, na pocz-
tę, do banku. 

2. Organizacja pracy Młodzie Ŝowego O środka Wychowawczego 

MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy prowadzi działalność w ciągu całe-
go roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie 
szkolne. Działalność Ośrodka, stosownie do zadań statutowych, polega na 
realizacji zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wycho-
wawczych, terapeutycznych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy 
z rodziną wychowanka. 

Ośrodek umoŜliwia: 
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1) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych 
w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, zajęciach psychoedu-
kacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, 

2) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kultu-
ralno-oświatowych; zajęcia te są prowadzone w wymiarze co najmniej 
czterech godzin tygodniowo. 
4. Działania profilaktyczne, resocjalizacyjne i terapeutyczne są zindywi-

dualizowane i dostosowane do szczególnych potrzeb oraz deficytów kaŜde-
go wychowanka, uwzględniają sytuację prawną i rodzinną wychowanka oraz 
są spójne z zaleceniami zawartymi w indywidualnym planie pracy resocjali-
zacyjnej. 

5. Zajęcia terapeutyczne mają formę: 
1) interwencji kryzysowej, 
2) terapii indywidualnej, 
3) terapii zajęciowej, 
i prowadzą do zniwelowania istniejących deficytów emocjonalnych, korygo-
wania zaburzeń osobowości, zmiany postaw wychowanków, zmiany obrazu 
własnej osoby i swoich moŜliwości, adekwatnego wyznaczania celów 
i budowania konstruktywnych planów Ŝyciowych. Liczbę uczestników zajęć 
specjalistycznych określają odrębne przepisy. 

6. Wychowankowie mogą uczestniczyć w zespołach zainteresowań. Za-
jęcia w zespołach zainteresowań mogą prowadzić pracownicy, którzy nie 
posiadają kwalifikacji pedagogicznych, w takich przypadkach na zajęciach 
powinien być obecny pracownik posiadający kwalifikacje pedagogiczne. 

7. Zajęcia specjalistyczne grupowe lub indywidualne prowadzi pedagog, 
psycholog lub inny specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

3. Pojęcie efektywno ści w resocjalizacji 

Najprostszą metodą oceny skuteczności prowadzonych oddziaływań re-
socjalizacyjnych jest szacowanie wskaźnika powrotu na drogę przestępstwa 
czy teŜ, jak w przypadku nieletnich, popełnianie przestępstw juŜ jako osoby 
dorosłe. Ten sposób oceny funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych jest 
waŜnym wskaźnikiem dla opinii społecznej, która to oczekuje właściwego 
wypełniania określonych ról przez instytucje resocjalizacyjne, tym bardziej, 
Ŝe utrzymywane są one przez budŜet państwa.  

Zastanówmy się jednak, czy analiza funkcjonowania instytucji resocjali-
zacyjnej, ocena stopnia realizacji podejmowanych przez nią zadań powinna 
odbywać się tylko takim „zewnętrznym” sposobem? Rozwiązaniem moŜe 
stać się tutaj wprowadzenie pojęcia efektywności zewnętrznej oraz efektyw-
ności wewnętrznej badanej w ramach danej instytucji korekcyjnej. 

Efektywność zewnętrzna – najbardziej zbliŜona to opisanego powyŜej 
sposobu oceny skutków działań resocjalizacyjnych daje obraz, jak pod-
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opieczny danej instytucji funkcjonuje po jej opuszczeniu, w środowisku; jak 
wypełnia przypisane mu role społeczne, jak odnalazł się w nowej dla siebie 
sytuacji. 

Efektywność wewnętrzna – analizowana w ramach danej instytucji po-
zwala określić, czy określone parametry zmian w zachowaniu wychowanka 
zachodzą w czasie, kiedy przebywa on w tej instytucji np. jest wychowan-
kiem MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego. Na pojęcie efektywności 
wewnętrznej składa się szereg elementów związanych juŜ konkretnie ze 
specyfiką danej instytucji, np. czy jest ona otwarta, czy teŜ izolacyjna. 

W ramach instytucji otwartej moŜna przyjąć następujące kryteria efektyw-
ności prowadzonych działań: 
1) wzrost wyników w nauce, 
2) zmniejszenie liczby ucieczek z instytucji, 
3) terminowe powroty wychowanków z udzielanych urlopów do domu ro-

dzinnego, 
4) terminowe powroty wychowanków z udzielanych przepustek do miasta 

obniŜenie wskaźnika agresji ogólnej, 
5) większe zaangaŜowanie wychowanków w zajęcia sportowo-kulturalne 

organizowane w instytucji, jak i poza nią, 
6) brak czynów karalnych w trakcie pobytów w środowisku rodzinnym, 
7) zminimalizowanie dewastacji i niszczenia sprzętu oraz mienia Ośrodka. 

PowyŜsze wskaźniki to tylko część z moŜliwych do analizy, która moŜe 
być prowadzona długofalowo, a wyniki porównywane w poszczególnych 
latach; daje to szansę znalezienia określonych prawidłowości, które przeło-
Ŝone na grunt praktyki przyczynią się do zwiększenia efektywności prowa-
dzonych działań. 

Resocjalizacja to proces, który dzieje się w określonej rzeczywistości –
instytucjonalnej i poza nią – w danym (wyznaczonym) czasie. Proces reso-
cjalizacji jest bardzo złoŜonym zespołem działań, powiązanych ze sobą, 
w którym zrealizowanie jednego zadania jest podstawą do realizacji kolej-
nych. Dzieje się on w konkretnej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Rzeczywi-
stość resocjalizacyjną moŜna opisywać i analizować z punktu widzenia 
głównych jej akcentów, niezaleŜnie od tego, do kogo jest adresowana 
(K. Ostrowska, 2008). Tymi akcentami, na których opiera się resocjalizacja, 
są m.in.: zajęcia sportowe, intelektualne, nauka, organizacja dnia, przestrze-
ganie norm, organizacja czasu wolnego, praca terapeutyczna. 

Rzeczywistość resocjalizacyjną naleŜy przede wszystkim analizować 
z punktu widzenia priorytetów i celów wychowawczych, które w niej dominu-
ją; stopień ich realizacji jest podstawą do analizy efektywności prowadzo-
nych oddziaływań. Mimo Ŝe zasadnicze cele procesu resocjalizacji są wspól-
ne dla realizujących je instytucji, waŜne jest, aby kaŜda z nich wyznaczała 
jasne priorytety wychowawcze, które będą bazą dla tworzonego w nich kli-



MoŜliwości oceny oddziaływań resocjalizacyjnych... 

Probacja 2, 2010 111 

matu społecznego. Takim priorytetem wychowawczym moŜe być np. niesto-
sowanie przemocy fizycznej w instytucji, szanowanie wspólnej własności, 
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim wychowankom. 

Przyjęcie perspektywy twórczej resocjalizacji wiąŜe się z przyjęciem 
określonych strategii, które realizowane są w określonej rzeczywistości wy-
chowawczej. Strategie te charakteryzuje dwukierunkowość: 
− po pierwsze: uaktywniają one potencjały rozwojowe u osób nieprzysto-

sowanych społecznie (które wcześniej naleŜy zdiagnozować), 
− po drugie: podejmowanie działania kreują konkretne materialne i spo-

łeczne (mierzalne i obserwowalne) dzieła osób o zaburzonej socjalizacji 
wynikające właśnie z ich twórczości (Rejzner A., Szczepaniak P., 2009). 
Rozwijane potencjały wychowanków nieprzystosowanych społecznie 

zmieniają ich sposób odbioru otaczającej rzeczywistości i tego co się w niej 
dzieje, zaczynają ją postrzegać w kategorii sytuacji akceptowalnych i roz-
wiązywalnych. Otrzymane w trakcie całego procesu resocjalizacji nowe 
kompetencje poznawczo-osobowe pozwalają im na rozwiązywanie sytuacji 
Ŝyciowych w sposób odmienny, niŜ robili to dotychczas. Wychowankowie 
rozwijają się przez obcowanie z róŜnymi aspektami kultury i sztuki, relacji 
interpersonalnych, poszerzają swoją wyobraźnię, myślenie, odkrywają i ak-
ceptują swoje emocje (Rejzner A., Szczepaniak P., 2009). 

To wszystko nie zaistniałoby bez przeniesienia procesu resocjalizacji do 
środowiska otwartego, co daje takŜe nowe moŜliwości i szansę innego spoj-
rzenia na problem badania efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych. 

Efektywność całego procesu resocjalizacji zaleŜy od kilku zasadniczych 
czynników (przyjmując za K. Ostrowską perspektywę psychologiczną): 
1) rodzaju i nasilenia zaburzeń psychicznych ujawnianych przez wychowan-

ków – im wyŜszy stopień ich nasilenia tym proces resocjalizacji musi być 
dłuŜszy i składać się z wielokierunkowych oddziaływań, 

2) dokonanej diagnozy resocjalizacyjnej wychowanka, która pozwala na 
dobór odpowiednich metod pracy indywidualnej jak i grupowej, 

3) kompetencji i cech osobowości personelu pedagogicznego bezpośrednio 
pracującego z wychowankami, który projektuje proces resocjalizacji, do-
konuje jego ewaluacji oraz rozwiązuje bieŜące sytuacje trudne, 

4) zasobów psychologicznych personelu resocjalizacyjnego, takich jak: 
asertywność, umiejętności kontrolowania i rozpoznawania oraz wyraŜania 
emocji, umiejętności opanowywania stresu, umiejętności rozwiązywania 
konfliktów interpersonalnych i wewnętrznych (K. Ostrowska, 2008), 

5) relacji interpersonalnych między kadrą a wychowankami, jak i między 
samymi wychowankami. 
Podsumowując, moŜna stwierdzić Ŝe skuteczność procesu resocjalizacji 

jest wynikiem wielu wzajemnie oddziaływujących na siebie czynników, któ-
rych nie moŜna rozpatrywać w oderwaniu od siebie. Problemem badawczym 
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istotnym dla praktyków wydaje się być określenie takiej konfiguracji i stopnia 
realizacji czynników dających jak najwyŜszy poziom efektywności prowa-
dzonych oddziaływań w ramach konkretnej instytucji. 

Przyjęcie podstawowych załoŜeń twórczej resocjalizacji, która róŜni się 
w kilku zasadniczych aspektach od tradycyjnych sposobów rozumienia istoty 
wychowania resocjalizującego, powoduje wyprowadzenie procesu resocjali-
zacji poza mury powołanych do tego instytucji, co oczywiście nie czyni ich 
zupełnie bezuŜytecznymi w tym procesie, a jedynie zmienia ich funkcje 
i zadania. MoŜna stwierdzić, Ŝe twórcza resocjalizacja, tak jak zmienia pa-
rametry toŜsamości nieletnich niedostosowanych społecznie, tak teŜ zmienia 
toŜsamość instytucji, w której oni przebywają. 

Diagnoza przebiegu, jak i efektywności resocjalizacji jest jedną z odmian 
badania rzeczywistości wychowawczej i zaliczana jest do tzw. badań ekspe-
rymentalno-ewaluacyjnych intensywnie rozwijających się w krajach zachod-
nich (L. Pytka, 1995). Warto zaznaczyć, Ŝe teraz takŜe i w Polsce ten nurt 
badań staje się coraz bardziej powszechny, co wynika ze zbliŜenia prakty-
ków i teoretyków, jak równieŜ wzrostu przestępczości nieletnich po roku 
1990, a co się z tym wiąŜe, potrzeby wprowadzania zmian do instytucji oraz 
stosowania właściwych programów resocjalizacyjno-terapeutycznych. 
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