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Mirosław Hanulewicz, Strategie oddziaływań profilaktycznych i
skuteczność profilaktyki
Chcąc pochylić się nad powyższym tematem powinniśmy w pierwszej kolejności zastanowić
się nad poszczególnymi składowymi tak sformułowanego zagadnienia. Możemy wyszczególnić tutaj
trzy elementy: profilaktyka, strategie profilaktyczne oraz skuteczność profilaktyki.

Profilaktyka
Chcąc mówić o profilaktyce musimy na wstępie zastanowić się nad znaczeniem tego pojęcia.
Sięgając do słownika wyrazów obcych1 dowiemy się tego, iż słowo to pochodzi z greckiego słowa
prophylaktikós — „zapobiegawczy”, które z kolei wywodzi się od słowa prophylássein — „strzec się,
zapobiegać”. Jest ono złożone z dwóch innych wyrazów: pro — „przed (w miejscu, czasie)” oraz
phylássein — „strzec, chronić”, które to z kolei pochodzi od słowa phýlaks, co oznacza straż, wartę.
W słowniku języka polskiego możemy przeczytać następującą definicję słowa profilaktyka: działanie
i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom; ogólnie: stosowanie różnych środków
zapobiegawczych w celu niedopuszczenia do wypadków, uszkodzeń, katastrof2. Możemy zatem
powiedzieć, że profilaktyka w rozumieniu potocznym jest oddziaływaniem zapobiegającym
niepożądanym zjawiskom. Każda odmiana profilaktyki, niezależnie od przymiotnika czy rzeczownika
zawężającego jej zakres, jest systemem działań zmierzających do utrzymania istniejącego stanu
rzeczy ocenianego jako pożądany lub satysfakcjonujący.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przytoczmy najpierw definicję Gerarda Edwardsa, która
bardzo wyraźnie podkreśla uprzedzający charakter profilaktyki. Definiuje ona profilaktykę jako
działania, które stwarzają człowiekowi okazję aktywnego uczestniczenia w gromadzeniu takich
doświadczeń, jakie powodują wzrost zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach
życiowych3. Pozwala ona także na ujęcie profilaktyki ogólnie, bez konieczności rozdzielania jej na
profilaktykę uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki), profilaktykę problemów behawioralnych
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Por. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1994, s. 412.
E. Sobol, (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995, s. 707.
3
J. Koczurowska, Jaka profilaktyka w nadchodzącym wieku?, „Świat Problemów” nr 12 (83), grudzień 1999.
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(komputer, gry, hazard), czy profilaktykę problemów i zaburzeń psychicznych (zaburzenia
zachowania, depresja, samobójstwa)4.
Profilaktykę odróżnia od innych działań w zakresie niepożądanych zjawisk społecznych to, że
podejmowana jest zanim te zjawiska nastąpią. Można, zatem powiedzieć, iż celem profilaktyki
jakichkolwiek zachowań negatywnych osoby lub grupy osób, jest umożliwienie człowiekowi
(w różnym wieku) skutecznego radzenia sobie z samym sobą i z wymogami życia, bez konieczności
uciekania się do zachowań ryzykownych5, w tym do stosowania środków psychoaktywnych. Młody
człowiek nabywa tzw. mądrości życiowej poprzez doświadczenie. Większość rzeczy, z którymi zetknie
się pierwszy raz stanowi dla niego wyzwanie i zmusza do podejmowania działań, których do tej pory
nie podejmował i być może nie wie, które z nich mogą przynieść oczekiwane rozwiązanie.
Wspomnianymi sytuacjami trudnymi mogą być zarówno zwykłe codzienne sytuacje: nawiązywanie
nowych relacji, sposoby zdobycia aprobaty w grupie, radzenie sobie z wymaganiami szkolnymi,
rodzinnymi, jak i te spotykane rzadziej: przeprowadzka, nowy członek rodziny, sytuacje trudne
w rodzinie.
Zaproponowany przez amerykański Institute of Medicine w 19946 roku podział poziomów
profilaktyki na uniwersalny, selektywny i wskazujący w sposób jednoznaczny umiejscawia działania
profilaktyczne jako element poprzedzający powstanie problemu, w odróżnieniu od leczenia, terapii
czy rehabilitacji.
Poniższa tabela zestawia ten podział z wcześniej funkcjonującą klasyfikacją (wprowadzoną
w 1957 roku przez Komisję d.s. Chronicznych Chorób)7. Była ona trójstopniowa jednak swoim
zakresem obejmowała także działania lecznicze i readaptacyjne, co wykraczało poza ścisłe rozumienie
profilaktyki.
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Por. K. Ostaszewski, Standardy profilaktyki, Warszawa 2016, s. 3.
Przez zachowania ryzykowne będziemy rozumieli wszelkie zachowania podejmowane przez dzieci i młodzież,
które nie służą szeroko rozumianemu dobru rozwojowemu, a wręcz mogą stanowić jego zagrożenie. Do
najczęściej występujących możemy zaliczyć np. używanie środków odurzających (tytoń, alkohol, inne narkotyki),
wczesna inicjacja seksualna, zachowania agresywne, wagary, ucieczki z domu, hazard. Por. A. Dzielska, A.
Kowalewska, Zachowania ryzykowne młodzieży - współczesne podejście do problemu, „Studio BAS” nr 2 (38)
2014, s. 141
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Por. K. Ostaszewski, Kompendium wiedzy o profilaktyce, [w:] Przewodnik metodyczny po programach promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki, J. Węgrzecka-Giluń, K. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 2010, s. 73.
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J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalne psychoprofilaktyki, Warszawa 2012, s. 37.
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Tabela 1. Klasyfikacja poziomów profilaktyki

Poziomy profilaktyki
STARY PODZIAŁ PROFILAKTYKI8

NOWY PODZIAŁ PROFILAKTYKI9

Pierwszorzędowa

Uniwersalna

Działania adresowane do ogólnej populacji dzieci Działania kierowane do wszystkich, bez względu
i młodzieży szkolnej.

na stopień ryzyka rozwoju problemów ze

Działania te mają na celu z jednej strony zdrowiem psychicznych, na jakie narażone są
promocję zdrowia i przedłużenie życia człowieka, poszczególne osoby.
z drugiej zaś — zapobieganie pojawianiu się
problemów

związanych

z

używaniem

i nadużywaniem środków odurzających10.
Drugorzędowa

Selektywna

Działania adresowane do dzieci i młodzieży Działania adresowane do poszczególnych osób
z
Celem

grup
jest

zwiększonego

ryzyka. grup, które są w stopniu wyższym niż przeciętny

powstrzymywanie

rozwoju narażone na rozwój problemów związanych

istniejących już zaburzeń i problemów.

z używaniem środków psychoaktywnych.
Wskazująca
Działania ukierunkowane na osoby szczególnie
zagrożone rozwojem problemów związanych
z

używaniem

z powodu

substancji

uwarunkowań

psychoaktywnych
biologicznych,

psychologicznych czy społecznych, lub u których
rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń.
Trzeciorzędowa
Działania, skierowane do osób uzależnionych lub
przewlekle

nadużywające

psychoaktywnych.
skutków

Celem

uzależnienia

substancji

jest

zmniejszenie

i

ewentualnie

zapobieganie nawrotom.
Źródło 1.: J. Szymańska dz. cyt. s. 38.
8

Por. Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993, s. 15-20
Por. K. Ostaszewski, Nowe definicje poziomów profilaktyki, „Remedium”, Lipiec-sierpień 2005, s. 40-41.
10
Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993, s. 15.
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Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze jedną definicję profilaktyki zaproponowaną przez
Zbigniewa Gasia, który ujmuje ją jako proces wspomagania w radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie
czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie oraz inicjowanie
i wzmacnianie czynników chroniących11. Definicja ta jest istotna z punktu widzenia poruszanego
tematu ponieważ wskazuje na tzw. czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
Niejednokrotnie wychowawcy, pedagodzy, rodzice zadają sobie pytanie w kontekście
określonej sytuacji wychowawczej: Jak to się stało, że bracia Paweł i Grzegorz, którzy wychowywali
się w tej samej rodzinie, chodzili do tej samej szkoły, mieli większość wspólnych przyjaciół itd., poszli
tak różnymi drogami? Dlaczego jeden z nich tak bardzo się „stoczył”, a drugi „wyszedł na ludzi”?
Próbując odpowiadać na takie nierzadko stawiane pytanie współczesna nauka wyróżniła wspomniane
wyżej czynniki ryzyka, którymi są cechy indywidualne i warunki środowiska, których występowanie
jest związane z zagrożeniami dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania społecznego12 danej osoby
oraz czynniki chroniące obejmujące wszystkie te właściwości jednostki i jej otoczenia, które
zwiększają odporność człowieka na pojawiające się zagrożenia i wzmacniają jego zasoby zdrowotne13.
Zatem im silniejsze lub (i) im więcej niekorzystnych cech osobowych, czy zdarzeń i okoliczności
środowiskowych tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba zacznie podejmować najpierw
sporadyczne zachowania ryzykowne, a następnie utrwali je. Należy przy tym nadmienić,
że występowanie jednego, czy dwóch czynników ryzyka nie przesądza jeszcze o tym, że zaburzenie
rozwoju nastąpi. Do cech, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo występowania zachowań
ryzykownych możemy zaliczyć np. niższy poziom rozwoju intelektualnego, społecznego, czy
emocjonalnego, skłonność do podejmowanie ryzyka i konfrontacji, deficyty uwagi, niską motywację
itp. Wśród cech środowiskowych należy wspomnieć o takich elementach jak bieda, bezrobocie,
niewłaściwe relacje z rodzicami, nadużywanie alkoholu w rodzinie, duży repertuar zachowań
destruktywnych w środowisku, konflikty rówieśnicze, porażki szkolne itp. Czynniki ryzyka mogą
występować we wszystkich życia człowieka.

11

Z. Gaś, Profilaktyka w szkole, w: Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli, (red.) B. Kamińska-Buśko, J.
Szymańska, Warszawa 2005, s. 14.
12
A. Borucka and K. Ostaszewski, Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych,
Wychowanie na co dzień (10-11(133-134)) 2004, s. 3.
13
Tamże, s. 3
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Analogicznie mówiąc o czynnikach chroniących należy zaznaczyć fakt, że im więcej ich występuje
w samej jednostce, jak i w jej środowisku tym lepiej dla rozwoju tejże osoby. Czynniki, które chronią
człowieka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych dotykają także wszystkich płaszczyzn życia.
Można tu zaliczyć np. silną więź rodzinną, dobre relacje szkolne zarówno w obszarze grupy
rówieśniczej jak i relacje z nauczycielami, regularne praktyki religijne, poszanowanie norm i zasad.
Jak widać z powyższego, czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dwie przeciwstawne siły, które
oddziałują na człowieka. Do zadań profilaktyki, jak wspomniano wcześniej, należy wzmacnianie
czynników chroniących i eliminowanie bądź osłabianie czynników ryzyka.
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Strategie profilaktyczne
Słownik wyrazów obcych podaje, że strategia to teoria i praktyka przygotowania i prowadzenia
wielkich operacji i kampanii wojennych14. Czyli można powiedzieć, że jest to przemyślany
i zoperacjonalizowany sposób postępowania mający na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów —
zwycięstwa. W taki też sposób interpretuje to K. Ostaszewski przenosząc na grunt profilaktyki. Pisze,
iż przez strategię profilaktyczną rozumie się zgodny z teorią sposób postępowania15, który będzie
zmierzał do obniżania siły oddziaływania czynników ryzyka oraz wzmacniania tego, co korzystne, czyli
czynników chroniących, co w efekcie ma uchronić człowieka przed zachowaniami ryzykownymi.
Warto w tym miejscu podkreślić to na czym powinny bazować owe strategie. Otóż powinny być one
oparte na modelach teoretycznych wyjaśniających powstawanie i przyczyny zachowań ryzykownych
oraz na wynikach badań ewaluacyjnych programów, w których były one wykorzystywane16.
Strategie te w literaturze przedmiotu dzieli się na dwie grupy:
I.

Strategie wiodące — ich zastosowanie zmienia zachowania dzieci i młodzieży

II.

Strategie uzupełniające — ich zadaniem jest wzmacnianie strategii wiodących, jednak nie
ma dowodów na to, że ich stosowanie w oderwaniu od strategii wiodących przynosi
wymierne skutki w postaci zmiany zachowań dzieci i młodzieży17.

Do strategii wiodących autorzy powyższego opracowania zaliczają:
Strategie kształtowania umiejętności życiowych. Bazują one na Teorii Zachowań Ryzykownych,
której autorami są Richarda i Shirley Jessor’owie. Zgodnie z tą teorią podejmowanie przez nastolatka
zachowań ryzykownych lub problemowych18 ma znaczenie rozwojowe. Służą one osiąganiu pewnych
celów, zaspokajaniu różnych potrzeb psychologicznych takich jak potrzeba akceptacji, przynależności,
bezpieczeństwa. Pozwalają na realizację celów rozwojowych (np. określanie własnej tożsamości,
uzyskiwanie niezależności). Radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami, np. redukcja lęku
14

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1994, s. 480.
K. Ostaszewski, Kompendium wiedzy o profilaktyce, [w:] Przewodnik metodyczny po programach promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki, J. Węgrzecka-Giluń, K. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 2010, s. 85.
16
Por. A. Borucka, A. Pisarska, K. Bobrowski, ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
„Świat Problemów”, styczeń 2014, s.6.
17
Por. Tamże.
18
Takie rozróżnienie wprowadzili autorzy tej teorii określając zachowania problemowe jako niezgodne
z ogólnopanującymi normami, co spotyka się z dezaprobatą, a nawet z sankcjami ze strony społeczeństwa,
natomiast zachowania ryzykowne opisane zostały przez nich jako te, które zagrażają życiu lub zdrowiu
młodzieży. Jednak z czasem odstąpiono od takiego różnicowania.
15
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i frustracji19. Zatem działania profilaktyczne oparte na tych strategiach pomagają młodym ludziom
w przyswajaniu takich umiejętności, dzięki którym będą oni mogli realizować swoje cele rozwojowe
zgodnie z normami społecznymi. Osiąganie tych celów będzie faktycznie służyło ich rozwojowi, a nie
destrukcji. Do umiejętności, które są rozwijane w tych programach mogą należeć: radzenie sobie ze
stresem, nawiązywania kontaktów, nieuleganie presji rówieśniczej, podejmowanie racjonalnych
decyzji.
Strategie rozwoju umiejętności wychowawczych rodziców. Strategia ta oparta jest na Teorii
Społecznego Uczenia, którą opracował A. Bandura. Dzięki swoim badaniom w latach 1961 i 1963
wraz ze współpracownikami udowodnili, że dzieci w procesie uczenia się zachowań społecznych nie
tylko robią, to co im rodzice przekazują w sposób werbalny poprzez zakazy, nakazy instrukcje
i polecenia, ale w znaczniej mierze powielają (naśladują) zachowania, które obserwują u swoich
rodziców i innych osób znaczących. Stąd zachowania rodziców i ich model wychowawczy stanowi
obszar oddziaływań profilaktycznych. W strategiach tych zwraca się także uwagę na budowanie
pozytywnych relacji rodzinnych i umiejętności komunikacji.
Strategie edukacji normatywnej budowane są w oparciu o Teorię Uzasadnionego Działania
opracowaną przez I. Ajzena i M. Fischbeina. Zgodnie z tą teorią zachowanie człowieka wynika z jego
intencji, a one z kolei uwarunkowane są przez postawę wobec danego działania i subiektywne
przekonania o normach społecznych odnoszących się do tegoż działania. Decydując się na określone
zachowanie człowiek bierze pod uwagę to, czy będzie ono zgodne z aprobatą osób dla niego ważnych
(np. wychowawców lub rówieśników). Stąd w oparciu o tę teorię działania profilaktyczne zmierzają
do korygowania błędnych przekonań (np. wszyscy tak robią) lub kształtowania takich, które będą
determinowały pozytywne zachowania (np. więcej radości jest w dawaniu niż w braniu”)
Strategie budowania więzi ze szkołą. Opierają się one na teoriach socjologicznych i na badaniach nad
klimatem szkoły20. Klimat szkoły jest definiowany przez Ostaszewskiego jako sposób spostrzegania
przez nauczycieli i uczniów środowiska swojej pracy lub nauki oraz wpływ tej percepcji na ich
zachowania21. Można w tym przypadku środowisko szkolne rozszerzyć na inne instytucje społeczne,

19

Por. Z. Gaś, Pomoc psychologiczna młodzieży, Warszawa 1995, s. 24-24.
Por. K. Ostaszewski, Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Warszawa 2003, s.97,
J. Przewłocka, Klimat szkoły i jego wpływ dla funkcjonowania uczniów. Raport o stanie badań, Warszawa 2015,
3-4.
21
K. Ostaszewski, Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży, „Edukacja”, nr 4 (120),
s. 23.
20
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ponieważ pozytywne relacje dzieci i młodzieży z tymi instytucjami mają pozytywny wpływ na ich
socjalizację i chronią przed podejmowaniem zachowań niezgodnych z normami społecznymi. Jeżeli
uczniowie doświadczają sukcesów w szkole, i postrzegają to miejsce jako przyjazne dla siebie to
zmniejsza się ryzyko podejmowania przez nich zachowań stojących w opozycji do zasad tam
panujących. Mówiąc o klimacie danej instytucji mamy na myśli relacje w niej panujące i to zarówno
w wymiarach wertykalnym i horyzontalnym, jak również na wszystkich płaszczyznach. Poza relacjami
społecznymi ważny jest sam przebieg procesu edukacji, wychowania jak i potrzeby psychiczne: w tym
poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. Zatem w przypadku działań profilaktycznych
uwaga będzie ukierunkowana na relacje pomiędzy wszystkimi grupami, które istnieją w społeczności
szkolnej: uczniowie, kadra, rodzice, a także na obszary ich funkcjonowania, system regulaminów
i przepisów, sposób komunikacji i rozwiązywania konfliktów itp.
Strategie wsparcia mentorów podstawy swojego działania znajdują w tzw. koncepcji resilience,
którą do nauk społecznych wprowadzili E. Werner, N. Gomez i M. Ruttera22. Koncepcja ta opisuje
dobre funkcjonowanie danej osoby i jej sprawną adaptację pomimo występowania różnych trudności
życiowych23. Jak piszą A. Borucka, A. Pisarska i K. Bobrowski, według tej koncepcji zagrożeniem dla
prawidłowego rozwoju dzieci jest brak w ich życiu rodzinnym czułych i dających poczucie
bezpieczeństwa kontaktów z najbliższymi24. W związku z tym w działaniach opartych na tej strategii
dba się o to, by podopieczny miał stały kontakt z osobą, która jest jej w stanie zapewnić poczucie
bezpieczeństwa, przynależności, okazać troskę, przyjaźń oraz służyć wsparciem i radą. Rolę takiej
osoby (mentora) mogą podejmować wychowawcy, trenerzy, liderzy młodzieżowi.
Jak wspomniano wcześniej poza strategiami wiodącymi występują także strategie uzupełniające. One
także oparte są o wymienione wcześniej teorie naukowe. Do strategii tych zalicza się:
Przekazywanie wiedzy (opiera się na Teorii Społecznego Uczenia) — wykorzystując tę strategię
przekazuje się młodzieży rzetelną wiedzę dotyczącą rozpowszechniania zachowań ryzykownych,
mechanizmów uzależnień i bezpośrednich negatywnych skutków. Tutaj często pojawia się błąd
polegający na przekazywaniu wiedzy o samych środkach odurzających i skutkach odroczonych.

22

A. Borucka, K. Ostaszewski, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, “Medycyna Wieku
Rozwojowego” (12)(2 Pt 1), 2008; s. 587.
[On-line:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/pdf/nihms74027.pdf (Dostęp 209-05-03)]
23
Por. Tamże, s. 588.
24
A. Borucka, A. Pisarska, K. Bobrowski, ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
„Świat Problemów”, styczeń 2014, s.9.
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Przekazywanie informacji o działaniu środków odurzających może powadzić do wzbudzenia
zainteresowania u młodzieży tymi środkami, a informacje na temat skutków odroczonych niezbyt
przemawiają do młodzieży, gdyż perspektywa kilku lat jest w tym wieku dość abstrakcyjna. Poza tym
młodzież od swoich rówieśników częściej słyszy o bezpośrednich skutkach, które najczęściej kojarzą
się z dobrą zabawą, odprężeniem itp., co zupełnie z ich punktu widzenia nie przystaje, do tego,
co mówią dorośli.
Działania alternatywne (opierają się na Teorii Zachowań Ryzykownych) — człowiek często podejmuje
zachowania ryzykowne ponieważ, jak wspomniano wcześniej, zaspokajają one niektóre potrzeby
życiowe lub służą rozwiązywaniu niektórych spraw. Działania alternatywne polegają na dostarczeniu
młodzieży repertuaru zachowań, które będą spełniały te same funkcje, ale będą aprobowane
społecznie i będą przyczyniały się do jego rozwoju, a nie destrukcji.
Edukację rówieśniczą (opiera się na Teorii Społecznego Uczenia) — grupa rówieśnicza jest
naturalnym miejscem rozwoju człowieka. W cyklu rozwojowym człowieka dochodzi nawet do
momentu, w którym to właśnie ona ma największą siłę oddziaływania na dorastające dzieci. Często
pod wpływem namowy rówieśników młody człowiek podejmuje zachowania ryzykowne, aby zdobyć
akceptację swoich kolegów. Wykorzystując tę strategię ta próbuje się odwrócić ten mechanizm
i wykorzystać oddziaływanie rówieśników tzw. liderów młodzieżowych do budowania pozytywnego
wzorca zachowań.
Trening umiejętności odmawiania (opiera się na Teorii Zachowań Ryzykownych) — dzieci i młodzież
potrafią odmawiać, ale tylko dorosłym. Jeśli chodzi o rówieśników i ich namowy, to ta umiejętność
nie jest tak rozwinięta. Młodzież obawia się dezaprobaty i odrzucenia przez grupę rówieśniczą,
dlatego zamiast odmawiać im, woli podjąć zachowania, które są niezgodne z własnymi
przekonaniami. Stąd działania podejmowane zgodnie z tą strategią mają na celu wykształcenie u
odbiorców umiejętności radzenia sobie w konstruktywny sposób z presją rówieśników.
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Skuteczność
Według Słownika Języka Polskiego skuteczny to dający pozytywne, pożądane wyniki, oczekiwany
skutek; pożyteczny, wydajny, efektywny25. Tego samego oczekujemy od działań profilaktycznych —
aby przynosiły one rezultaty, których się spodziewany.
Mówiąc o skuteczności działań profilaktycznych musimy mieć na uwadze trudności na jakie
napotykamy próbując ją ocenić. Po pierwsze wynikają one z faktu, że realizując daną profilaktykę
oczekujemy przede wszystkim rezultatów odroczonych, a co więcej długotrwałych. Nie jesteśmy
w stanie ze stuprocentową pewnością określić w warunkach naturalnych, czy podjęte działania
profilaktyczne wobec np. 7-latków, które były prowadzone w 2000 roku przyniosły zamierzony skutek
i przyczyniły się do podniesienia wieku ich inicjacji alkoholowej.
I tu pojawia się kolejna trudność wynikająca z faktu, że tego rodzaju badania są badaniami
podłużnymi26 (odroczonymi w czasie), a co za tym idzie występuje tutaj mnogość czynników
towarzyszących, które będą zaburzały wyniki. Są to zjawiska społeczne zachodzące w codziennym
życiu i badacze nie mają możliwości wyłączenia lub chociażby wzięcia pod uwagę np. udziału osób
badanych w innych programach profilaktycznych, relacji rodzinnych, koleżeńskich, czy innych
wpływów środowiskowych czy osobowościowych, które występowały na przestrzeni minionych lat.
Badacz chcący określić skuteczność danego programu pragnąłby mieć pewność, że to właśnie te, a
nie inne działania przynoszą określony rezultat.

Stąd najbardziej oczywistym i właściwym

standardem porównawczym jest porównanie poziomu nadużywania środków uzależniających (lub
występowanie innych zachowań niepożądanych — przypis aut.) po zastosowaniu działań
profilaktycznych z poziomem tego zjawiska, gdyby takich działań nie przeprowadzono27. W
warunkach naturalnych nie ma pewności, że to właśnie dany program przyniósł oczekiwane efekty, a
nie np. uczestnictwo danej osoby w zajęciach pozalekcyjnych w klasie piątej i siódmej. Do tego
dochodzą także wątpliwość natury etycznej. Realizatorzy musieliby objąć badaniem od samego
początku dwie grupy: tę, która uczestniczyła w programie profilaktycznym i tę, która nie
uczestniczyła. Przy założeniu, że program jest dobry i przynosi oczekiwane efekty, w oparciu o jakie

25

E. Sobol, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1999.
Doskonałym przykładem badań podłużnych są prowadzone od lat 90 ubiegłego, wieku w ponad 40 krajach
europejskich, w tym także i w Polsce, badania ESPAD. Są one powtarzane co 4 lata. Dotyczą jednak nie
konkretnych programów profilaktycznych, ale skali używania przez 15 i 16-latków substancji psychoaktywnych
a w ostatnich latach także hazardu.
27
J. D. Hawkins, B. Nederhood, Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji
uzależniających i inne problemy społeczne, Warszawa-Olsztyn 1994, s. 39.
26
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kryteria możemy więc pozbawić jedną grupę pozytywnego wpływu, wiedząc, że może to w
przyszłości przynieść negatywne skutki.
Joanna Szymańska stwierdza, że badania skuteczności niektórych programów profilaktycznych
realizowanych w Polsce pod koniec lat 90 ubiegłego wieku z jednej strony wskazywały na pozytywny
wpływ między innymi w obszarze wiedzy, samooceny, czy postaw, z drugiej jednak strony nie
zaobserwowano istotnych zmian w zachowaniu uczestników. Badacze jednak nie przesądzają
jednoznacznie o nieskuteczności, gdyż jak przytacza Szymańska: otrzymane wyniki równie dobrze
mogą świadczyć o niedoskonałości samego programu, jak o niedoskonałości metody lub narzędzi
użytych do ewaluacji, ponieważ efekty mogą się dopiero ujawnić po pewnym czasie28.
Stąd do oceny skuteczności profilaktyki bierze się pod uwagę różne kryteria. Krzysztof Ostaszewski
wymienia trzy grupy: kryteria behawioralne, kryteria pośrednie oraz kryteria miękkie29.
Kryteria behawioralne są najsilniejszymi dowodami na skuteczność profilaktyki. Założenie jest
bowiem takie, że dzięki działaniom profilaktycznym dana osoba nie będzie podejmowała zachowań
ryzykownych, ograniczy je lub zaprzestanie. I właśnie te wskaźniki mieszczą się w niniejszych
kryteriach. To one właśnie ukazują bezpośredni wpływ profilaktyki na określone zachowania jej
odbiorców30.
Drugą grupę stanowią kryteria pośrednie. Analizując skuteczność profilaktyki niejednokrotnie bierze
się pod uwagę czynniki, których występowanie może z dużym prawdopodobieństwem wskazywać na
to, że zachowania ryzykowne się pojawią lub z tymi zachowaniami współwystępują (są ich
predyktorami lub korelatami)31. Mogą to być np. przekonania, postawy, obniżony poziom
wnioskowania moralnego itp. Należy tutaj pamiętać, że korelacje te powinny być oparte na
badaniach naukowych, a nie wiedzy potocznej bądź niczym nieuzasadnionych przypuszczeniach
realizatorów.
Do trzeciej grupy należą tzw. kryteria miękkie. Najczęściej spotykane w ewaluacji, jednak należy
pamiętać że mają one bardzo małe przełożenie na zachowanie. Kryteria te zawierają np. poziom
wiedzy dotyczący szkodliwości substancji psychoaktywnych, poziom satysfakcji z zajęć itp32.

28

J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalne psychoprofilaktyki, Warszawa 2012, s. 59.
K. Ostaszewski, Standardy profilaktyki, Warszawa 2016, s. 7-9.
30
Tamże, s. 7.
31
Tamże, s. 8.
32
Tamże, s. 9.
29
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Krzysztof Ostaszewski przedstawia standardy, którym powinny sprostać programy profilaktyczne aby
były skuteczne. Ze względu na to iż każdy okres rozwojowy narażony jest na różnego rodzaju czynniki
ryzyka standardy te zostały pogrupowane ze względu na te okresy.
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Tabela 2:Skuteczne i nieskuteczne programy profilaktyki.
CZYNNIKI RYZYKA
Niezdrowy tryb życia
matki

Niedostatki
i
nieprawidłowości życia
rodzinnego







Nieprawidłowości i
deficyty
w
postępowaniu
rodziców,
Niska
jakość
edukacji szkolnej,
nieprzyjazny
klimat społeczny
szkoły,
deficyty

CECHY SKUTECZNYCH PROGRAMÓW
Okres prenatalny/niemowlęcy
Interwencja wobec kobiet ciężarnych i młodych matek uzależnionych od substancji
psychoaktywnych

profesjonalna terapia uzależnień dla matek,
Wizyty domowe u kobiet w ciąży lub u młodych matek z grupy ryzyka

odpowiednio przeszkolonego personelu

systematyczne, wg harmonogramu

edukacji w obszarze podstawowych umiejętności wychowawczych

pomoc w kwestiach zdrowotnych, prawnych i bytowych
Okres przedszkolny (2-5 r. ż.)
Edukacja przedszkolna nastawiona na rozwój umiejętności społecznych i poznawczych
prowadzona

systematycznie

przez dobrze wyszkolonych nauczycieli

przy wsparciu rodziców dziecka w kwestiach wychowawczych, bytowych i socjalnych
Okres wczesnoszkolny (6-11 r. ż)
Obszar I: Programy rozwoju kompetencji rodzicielskich
Wzmacnianie i wspieranie:

więzi i relacji rodzinnych

aktywnego udziału w życiu dziecka

metod wychowawczych eliminujących przemoc

pozytywnych postaw rodzicielskich
W obszarze pracy z rodzicami skuteczności sprzyja także sama organizacja zajęć: atmosfera,
odpowiednia pora, praca w domu, spotkania z udziałem dzieci, profesjonalna kadra
prowadząca.

CECHY NIESKUTECZNYCH PROGRAMÓW
Nieprofesjonalne metody leczenia.
Zbyt mała ilość wizyty domowych.
Brak kompetentnej kadry.

Słaba dostępność edukacji przedszkolnej dla rodzin z grup ryzyka.
Brak profesjonalizmu kadry przedszkolnej.

Obszar I.:
Deprecjacja władzy rodzicielskiej.
Bazowanie na tradycyjnych formach przekazu wiedzy.
Skupienie uwagi jedynie na potrzebach dziecka.
Niekompetentni realizatorzy.
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umiejętności
psychospołecznych
, które utrudniają
realizację
zadań
rozwojowych oraz
zwiększają
podatność
na
wpływy
problemowych
rówieśników







Procesy biologiczne
stymulujące
potrzebę doznań i
zachowań
ryzykownych.
Różne
tempo
rozwoju
biologicznego
i
społecznopsychicznego
Określanie swojej
tożsamości poprzez
negację norm i
zasad rodzicielskich
(konflikt
między

Obszar II.: Programy poprawy jakości edukacji i klimatu szkoły

realizacja planu od początku edukacji szkolnej,

aktywny udział uczniów i nauczycieli

rozwijanie u nauczycieli kompetencji wychowawczych.

Obszar II.:
Bazowanie na zewnętrznej kontroli zachowań.
Brak przygotowania i wypalenie zawodowe nauczycieli.
Nadmierna rywalizacja wśród uczniów.
Brak procedur reagowania na przejawy przemocy rówieśniczej.

Obszar III.: Programy rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci

rozwój umiejętności psychospołecznych

zajęcia cykliczne

profesjonalni realizatorzy

interaktywność

Obszar III.:
Ograniczanie się do metod tradycyjnych (pogadanka, wykład).
Koncentrowanie się na wiedzy budzącej lęk przed substancjami
psychoaktywnymi.
Skupienie się jedynie na rozwijaniu poczucia własnej wartości.

Okres adolescencji (11-19 r. ż)
OBSZAR PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ OBEJMUJE:
1. Programy edukacji normatywnej i rozwijania umiejętności życiowych młodzieży

aktywny udział młodzieży

cykliczność

współpracy nauczycieli i liderów młodzieżowych

trening życiowych umiejętności (radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji)
w sytuacjach wychowawczych

informowanie o konsekwencjach zachowań ryzykownych

korekta niewłaściwych przekonań normatywnych

2. Programy kształtowania kultury szkoły przyjaznej bezpieczeństwu i zdrowiu

nastawienie na budowania pozytywnych więzi ucznia ze szkołą

propozycje rozwiązań w sytuacjach problemowych

konsekwentne przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole

Ograniczanie się do metod
biernych lub przekazywanie
nieprzemyślanych treści.
Skupienie się na wywoływaniu emocji.
Realizacja programów jedynie przez policję.
Koncentracja na podnoszeniu poczucia własnej wartości.

Bazowanie na kontroli zachowań uczniów i restrykcjach
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kontrolą
rodzicielską
niezależnością)

a

OBSZAR PROFILAKTYKI WSKAZUJĄCEJ OBEJMUJE:
1.
Interwencje profilaktyczne (motywowanie do zmiany ryzykownych zachowań)

realizowane poprzez kontakt osobisty ze specjalistą oraz pracę w grupie

udzielające informacji

Mała dostępność konsultacji specjalistycznych.
Brak współpracy środowiska lokalnego.

2.




Przypadkowość i nieregularność spotkań.
Słabe przygotowanie wolontariusza.
Brak wsparcia dla wolontariusza.

3.

Mentoring (długotrwałe wspieranie młodzieży z grup ryzyka)
działania długoterminowe (przynajmniej ok. 1 roku)
spotkania z przeszkolonym wolontariuszem
plan programu współpracy

Zwiększanie kompetencji osobistych
realizowane przez profesjonalistów (pedagog, psycholog)
specjalistyczna diagnoza podczas doboru do programu
nauka radzenia sobie z emocjami
2 do 5 spotkań
Okres młodej dorosłości (powyżej 20 r.ż.)
1.
Polityka ograniczania dostępu do legalnych substancji psychoaktywnych
 Odwlekanie
podejmowania ról

podnoszenie cen alkoholu i tytoniu
związanych
z

kontrola legalności rynku
dorosłością
–

ograniczanie ilości miejsc sprzedaży
samodzielnością i

podnoszenie wieku pozwalającego na zakup alkoholu i tytoniu
odpowiedzialnością

egzekwowanie przepisów ograniczających sprzedaż
.

zakaz reklamy alkoholu i tytoniu
 Okres
bogatego 2.
Minimalizowanie szkód w miejscach zabaw i rekreacji
życia towarzyskiego

szkolenie właścicieli i pracowników barów, dyskotek itp. w kwestiach:
i imprezowego
- odpowiedzialnej sprzedaży
- zachowania wobec osób pod wpływem środków odurzających

wsparcie przez specjalistów w dziedzinie zmniejszania szkód

informowanie o miejscach pomocy dla osób doświadczających problemów
Źródło 2: Opracowanie własne na podstawie K. Ostaszewski, Standardy profilaktyki, Warszawa 2016, s. 11-35.





Nieprofesjonalni prowadzący.
Przypadkowy dobór uczestników.
Ignorowanie interakcji zachodzących w grupie.

Zwiększanie dostępności punktów sprzedaży alkoholu i tytoniu.
Brak ograniczeń dotyczących czasu sprzedaży, wieku klienta,
lokalizacji, brak sankcji za nieprzestrzeganie tych ograniczeń.
Reklama alkoholu i tytoniu na imprezach dla młodzieży.

Nieprzeszkolony i nieświadomy personel.
Brak wsparcia władz lokalnych dla działań profilaktycznych.
Brak
osób
zajmujących
się
minimalizowaniem
(streetworkerów, partyworkerów).

szkód
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Jak widać z powyższego zestawienia ogromne znaczenie dla skuteczności działań profilaktycznych
mają należyte przygotowanie, zaplanowanie i realizacja działań w oparciu o aktualną wiedzę
naukową. Nie bez znaczenie są też systematyczność (nieprzypadkowość) działań oraz realizatorzy
wyposażeni nie tylko w odpowiednią wiedzę i umiejętności, ale także w kompetencje miękkie, które
pozwalają na budowanie relacji. Skuteczność podnosi także współodpowiedzialność i współpraca
całego środowiska lokalnego z przedstawicielami władzy włącznie.
Podobnie ujmuje to K. Okulicz-Kozaryn, która dokonując przeglądu licznych opracowań dotyczących
skuteczności oddziaływań profilaktycznych konstatuje, że w pracach tych uwydatnia się:





Wiedzę o czynnikach chroniących i ryzyka, w których funkcjonują odbiorcy programu.
Pracę w oparciu o strategie, które są sprawdzone pod względem skuteczności.
Wczesne podejmowanie działań profilaktycznych i kontynuowanie ich w typowych okresach
zwiększonego ryzyka.
Staranne prowadzenie działań33.

Zakończenie
Na podstawie powyższego można podsumować, że wiedza dotycząca skuteczności programu
profilaktycznego jest potrzebna nie tylko na zakończenie programu, czy przyniósł on oczekiwane
rezultaty, ale przede wszystkim przy jego konstruowaniu lub podejmowaniu decyzji o wyborze do
realizacji w określonym środowisku. Budując program należy bazować na tych elementach, które
oparte są na naukowych przesłankach i w badaniach do tej pory prowadzonych potwierdzono ich
skuteczność. Nie chodzi tu bynajmniej o wykorzystywanie tylko i wyłącznie programów już
napisanych i poddanych ewaluacji. Takie podejście jest niemożliwe, mogłoby zastopować rozwój.
W pewnym momencie, poprzez zmiany społeczne, rozwojowe, kulturowe, może się okazać, że
programy te nie przynoszą już takich efektów jak wcześniej. Poza tym program, który jest realizowany
w 95 procentach polskich szkół i cieszy się wysoką skutecznością, może się okazać zupełnie
nieskuteczny w szkole „X” w mieście „Y”.
Chroni także przez wydawaniem pieniędzy na działania nieskuteczne, które bazują tylko na
subiektywnych przekonaniach twórców programu.

Należy przy tym pamiętać, że perspektywa

lokalna, dotycząca konkretnego środowiska, jest w profilaktyce bardzo cenna, ponieważ pozwala
uchwycić problemy, które występują czy mogą wystąpić w danej społeczności.
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profilaktycznych,

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

Oparcie programu na naukowych podstawach chroni realizatorów przed realizacją działań, które
mogą nie przynosić oczekiwanych efektów, albo co gorsze, mogą wprowadzać szkody, a na takie
eksperymentowaniem na dzieciach w pracy pedagogicznej nie można sobie pozwolić.
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