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Wstęp

Moim tematem pracy na II etap konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej jest

problematyka związana ze mną i najbliższym środowiskiem, a dotyczy ludzi młodych, wcho-

dzących w dorosłość i ich problemy, o których nie zawsze wiedzą dorośli lub są im w stanie

pomóc.

W dzisiejszych czasach, nie ma czasu na wspólną rozmowę czy spędzenie wolnego czasu ze

swoją rodziną. Ludzie młodzi, w wieku 13 – 16 lat często pozostawieni są sami sobie, bez

pomocy osób doświadczonych i najbardziej zaufanych, rodziców, wychowawców czy szkol-

nych pedagogów. Od nas młodych wymaga się coraz więcej i więcej, choć niejednokrotnie

wymagania stawiane przed nami przerastają nasz wiek i nasze możliwości. W wyniku po-

wstania takiej sytuacji zaczynają się pojawiać problemy, które ujawniają się zarówno na fo-

rum szkoły, jaki w domu czy wśród rówieśników. Niejednokrotnie błędne postępowanie śro-

dowiska lub brak reakcji prowadza do destrukcji młodego człowieka, który jeszcze bardziej

zagłębia się w swoim problemie i niejednokrotnie samotności i braku zrozumienia płynącego

z zewnątrz.

Aby dokładnie zagłębić się w tą problematykę prowadziłam własne badania w moim najbliż-

szym otoczeniu. W ankietach i wywiadach brali udział uczniowie klas gimnazjalnych z Ze-

społu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie.

Za pomoc w tworzeniu tej pracy pragnę podziękować panu Adamowi Białczakowi- nauczy-

cielowi Wiedzy o Społeczeństwie i mojemu opiekunowi oraz pani Danucie Berk, szkolnemu

pedagogowi oraz wszystkim innym zaangażowanym w ten projekt. Dziękuję !

W swojej pracy posłużyłam się wynikami badań , które przeprowadziłam w grupie 132 osób

uczących się w gimnazjum ( z klas I – 65 osób, z klas III- 67 osób) w Zespole Szkół Gmin-

nych im. Jana Pawła II w Baranowie. Wybrałam akurat tą grupę uczniów i ten przedział wie-

kowy, aby podstawić różnice zachodzące w sposobie postępowania i zachowania na początku

edukacji w gimnazjum i dwa lata później, dlatego też w swoich badaniach pominęłam klasy II

gimnazjum. Posłużyłam się również opiniami ekspertów oraz literaturą z tegoż zagadnienia,

artykułami prawnymi i innymi pomocami naukowymi.
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Prędzej czy później w każdej grupie uczniów można spotkać osoby sprawiające pro-

blemy wychowawcze, bądź uczniów, którzy nie radzą sobie czy to z nauka czy z integracją w

grupie. Można jednoznacznie stwierdzić, że obecność takiej grupy uczniów w szkole jest nie-

unikniona. W szkole bowiem znajduje się miejsce przebywania osób ze zróżnicowanych śro-

dowisk rodzinnych, którzy są mniej lub bardziej przygotowani do wymagań stawianych przez

nauczycieli, regulamin szkoły, czy grupę rówieśniczą. Taka różnorodność wywodzi się z tego

iż każdy z uczniów ma inne zainteresowania, świadomość moralną oraz zdolności. Ważnym

czynnikiem w procesie wychowawczym odgrywają rodzice, wpływ szkoły oraz środowisko

rówieśnicze.

Przyczyny trudności są złożone i zależne od siebie. Często pokraja się ze sobą i wza-

jemnie na siebie oddziaływają. Klasyfikacja ogólna obejmuje:

· Przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym

· Przyczyny tkwiące w środowisku szkolnym

· Przyczyny tkwiące w uczniu

Powiązania między tymi wszystkim środowiskami i osobami jest bardzo istotna.

Funkcjonowanie rodziny odgrywa czołową rolę w rozwoju dziecka. To właśnie w niej zdo-

bywa pierwsze doświadczenia, postawy i wzory. To od rodziny zależą pierwsze kontakty ró-

wieśnicze oraz nauka i stosunek do niej w szkole. Gdy w rodzinie zaczynają się pojawiać sy-

tuacje negatywne, odbiegające od modelu normalnie funkcjonującej rodziny wraz z zasadami

moralnymi , staje się to źródłem społecznego nieprzystosowania i odrzucenia dzieci w środo-

wisku szkolnym i rówieśniczym. Mogą mieć na to wpływ następujące przyczyny:

· Warunki materialne rodziny - (niskie dochody, ciasnota mieszkaniowa, brud i nie-

chlujstwo, brak zapewnienia podstawowych potrzeb dziecka do prawidłowego rozwo-

ju). Same warunki nie warunkują powstawania trudności i patologii. Decydujący

wpływ maja ich konsekwencje, gdyż najczęściej prowadza do stworzenia w domu

nerwowej i niespokojnej atmosfery, kłótni rodziców , których niejednokrotnie świad-

kami są dzieci, które w następstwie za wszelka cenę dążą do poprawy sytuacji odpy-

chając na dalszy plan sprawy zaspokojenia innych potrzeb, np. naukę.

· Sytuacja życiowa dziecka w rodzinie – wynika ze struktury rodziny, szczególna rolę

odgrywa uwzględnienie kolejności przyjścia na świat dziecka. Niekorzystna jest sytu-
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acja jedynaka, kiedy to cała uwaga rodziców jest skupiona na jednym dziecku. Trud-

ności wychowawcze może także sprawiać najstarsze dziecko, na którym spoczywa

najwięcej obowiązków, a które zarazem może czuć się samotne i zazdrosne o młodsze

rodzeństwo. U najmłodszego dziecka w rodzinie można zaobserwować skłonności do

lenistwa i braku samodzielności.

Spore trudności wychowawcze mogą również sprawiać dzieci pozamałżeńskie oraz te

z rozbitych, niepełnych rodzin, które poprzez swoje zachowanie próbują okazać świa-

tu swoje niezadowolenie, rozpacz i bunt.

· Nieprawidłowe postawy rodziców

· Błędy wychowawcze rodziców

Obok trudności wychowawczych wynikających z sytuacji rodzinnej dziecka, niebagatelną

grupę przyczyn trudności stanowią czynniki tkwiące w środowisku szkolnym, do tej grupy

przyczyn zalicza się:

· Psychologiczno-społeczne

Ø nieznajomość ucznia przez nauczyciela, zgłasza jego sytuacji życiowej i wycho-

wawczej w środowisku rodzinnym

Ø niska pozycja w klasie- uczeń nie cieszy się popularnością, jest odtrącony przez

rówieśników

· dydaktyczne

Ø brak pozytywnej motywacji uczenia się

Następną grupą przyczyn są przyczyny biopsychiczne, tzn. przyczyny tkwiące w

dziecku. Przyczyny te obejmują:

· Czynniki genetyczne –  grupa ta stanowi przede wszystkim wszelkiego rodzaju

predyspozycje ucznia uwarunkowane dziedzicznie. Każda predyspozycja , nie

zawsze jest i nie musi być nabyta w procesie dziedziczności, może natomiast

współdziałać z wieloma skłonnościami nabytymi i wrodzonymi

· Obniżony poziom sprawności umysłowej

· Zaburzenia somatyczne

W wyniku analizy badań, które przeprowadziłam na 132 gimnazjalistach tylko 1% an-

kietowanych zwraca się ze swoimi problemami do szkolnego pedagoga, do wycho-

wawcy udaje się również 1% uczniów. Największym zaufaniem cieszą się członkowie
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rodziny (52%) oraz przyjaciele, koledzy (34%). Interesujący jest jednak fakt, iż mimo

dużego zaufania do rodziny, to z wiekiem dziecka ono spada, w klasach pierwszych o

pomoc do członków rodziny zwraca się 56% ankietowanych, zaś 48% trzecio gimna-

zjalistów. Niepokojący jest jednak fakt, że aż 11% z ankietowanych gimnazjalistów ze

swoimi problemami pozostaje zdanymi na samych siebie.

Kogo uważasz za najbardziej zaufana osobę, do
której zwracasz sie w razie problemów?

52%
34%

1%

11%

1%

1%

członek rodziny

przyjaciel, kolega

szkolny pedagog

nikt, radze sobie
sam/a
wychowawca

inna osoba

Źródło: badania własne

Tak duże zaufanie do rodziny wiąże się z tym , że aż 65% uczniów swoje relacje z rodzicami

ocenia jako bardzo dobre, 33% jako dobre, a zaledwie 2% uznaje je jako złe.

Swoje kontakty z rodzicami oceniasz
jako:

65%

33%

2%

bardzo dobre
dobre
złe

Źródło: badania własne
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Zjawiskiem powszechnym i niepokojącym w szkole są wagary, czyli nieusprawiedli-

wiona nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych. Rozróżniamy różne typy wagarów:

· Wagary okazjonalne- mogą przytrafić się każdemu uczniowi. Powodem może być

właściwie wszystko, np. złe samopoczucie,  wyjątkowo piękna lub paskudna pogoda.

Tego rodzaj wagary mają dwie wspólne cechy:

      - nie są planowane, najczęściej ich pomysł na nie pojawia się spontanicznie

     - istnieje w świadomości ucznia poczucie, że można to zrobić to jeszcze raz, co

może doprowadzić do nagminnego opuszczania szkoły.

· Wagary ze strachu – wychowanek nie przychodzi do szkoły, ponieważ boi się,

np. konkretnego nauczyciela, kolejnej niepozytywnej oceny, kogoś z uczniów czy

sprawdzianu z danego przedmiotu.

· Wagary programowe – jest to jeden z najtrudniejszych rodzajów nieusprawie-

dliwionych nieobecności szkolnych, ponieważ uczeń po prostu nie chce chodzić

do szkoły. Na takiego wychowanka nie działają praktycznie żadne postępowania

wychowawcze, gdyż najczęściej nie interesuje go nauka, nie boi się konsekwencji

i wybiera sposób życia, który sprawia mu przyjemność przez obowiązków i pew-

nych norm społecznych.

Każde nielegalne opuszczenie lekcji stwarza zagrożenie dla uciekiniera, jak również dla śro-

dowiska. Nie jednokrotnie podczas wagarów młodzież czuje się całkowicie wolna i uważa, że

nie obowiązują jej żadne normy i prawa. W czasie wagarów często dochodzi do zdarzeń, któ-

re normalnie nie miałby miejsca: drobna kradzież, zniszczenie mienia publicznego czy

uczestnictwo w bójce.

Na pytanie: Jak często zdarzają ci się wagary? Gimnazjaliści odpowiedzieli, że:

· 47% uczniów twierdzi, że wagarują rzadko

· 45% gimnazjalistów nigdy nie chodzi na wagary

· 5% wychowanków często udaje się na wagary

· Pozostałe 3% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie
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Wagary zdarzają ci się:

5%

47%45%

3% często
rzadko
nigdy
brak odpowiedzi

Źródło: badania własne

Kolejną grupa problemów szkolnych są zaburzenia uczenia się i opanowania podsta-

wowych umiejętności, które są od każdego ucznia wymagane.

Istnieje wiele klasyfikacji takich zaburzeń;

· Dysleksja (ślepota słów) – termin stosowany do określenia specyficznych trudności w

czytaniu

· Dysortografia - trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu

błędów, w tym ortograficznych

· Dyskalkulia – przejawia się trudnościami w rozwiązywaniu najprostszych zadań ma-

tematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu

· Dysfonia – objawia się niewyraźnym i cichym mówieniem

Uczniowie , u których zaobserwowano powyższe trudności powinni być skierowani do spe-

cjalistycznych Poradni Psychologicznych, w których po obserwacji ucznia i stwierdzeniu wy-

stępowania trudności w nauce są wydawane zaświadczenia, które pomagają w ukończeniu

szkoły, pomimo wyżej wymienionych zaburzeń. Uczeń z takim dokumentem jest inaczej oce-

niany, a także ma inną formę obowiązkowych egzaminów.
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Coraz więcej młodych ludzi z różnych powodów sięga po alkohol, środki pobudza-

jące i odurzające czy papierosy. Wiek osób, które po raz pierwszy próbują tego rodzaju sub-

stancji, regularnie się obniża.

Wszystkie czynniki i okoliczności, które sprzyjają uzależnieniom można podzielić na

dwie podstawowe grupy. Grupa pierwsza to czynniki wewnętrzne, a zatem związane z osobi-

sta sytuacją, indywidualnym  sposobem postępowania danej osoby. Grapa druga to czynniki

zewnętrzne, które są zgłasza związane ze środowiskiem , w którym żyją młodzi oraz kulturo-

wymi i społecznymi wymogami naszej cywilizacji.

Gdy chodzi o pierwszą grupę czynników, to bezpośrednią przyczyną sięgania po alko-

hol przez dzieci i młodzież są problemy emocjonalne tych młodych ludzi. Niejednokrotnie nie

mogąc poradzić sobie z problemem, lub czując się niezrozumianym i samotnym w akcie de-

speracji młody człowiek sięga właśnie po alkohol, który ma rozwiązać wszystkie jego pro-

blemy, albo przynajmniej je przyćmić.

Wśród czynników zewnętrznych, najistotniejsza rolę pełni rodzina i otocznie w któ-

rym wychowuje się nastolatek. Jeśli w danej rodzinie na pierwszym miejscu jest sukces za-

wodowy czy kolejne osiągnięcie, to dziecko czuje się samotne, a brak zainteresowania i miło-

ści próbuje wypełnić innymi sposobami. Niejednokrotnie zdarza się, że właśnie takie osoby

poznają nowe osoby, które oferują im czy to alkohol czy papierosy czy narkotyki, twierdząc,

że dzięki nim będzie weselej, a pustaka emocjonalna zostanie wypełniona.
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Z przeprowadzonej ankiety wynika , że w klasach I gimnazjum nie ma  żadnej osoby

uzależnionej od papierosów, w klasach III takich osób jest 6.

Papierosy palę:

0 1 4

60

6 2

16

43
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40

60

80

klasy I
kalsy III

klasy I 0 1 4 60

kalsy III 6 2 16 43

bardzo
często

raz w
tygodniu

rzadziej nigdy

Źródło: badania własne

To, że palenie papierosów wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka, wie każdy. Oto lista

tylko niektórych, przykrych efektów tego nałogu:

1. Paląc papierosy zwiększasz ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego
trzykrotnie.

2. Paląc papierosy narażasz nie tylko siebie, ale również osoby z Twojego najbliższego
otoczenia (tzw. biernych palaczy). Bierne wdychanie dymu tytoniowego wywiera
szczególnie niekorzystny wpływ na układ krążenia u dzieci.

3. U osób palących znacznie częściej niż u niepalących dochodzi do konieczności ampu-
tacji nóg (z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych).

4. U kobiety palącej w czasie ciąży mogą wystąpić zaburzenia w rozwoju płodu i w na-
stępstwie częstsze zgony noworodków.

5. Nie daj się nabrać na papierosy "light" lub "ultra-light". Aż 75% palaczy uważa, że pa-
lenie takich papierosów jest mniej szkodliwe. Tymczasem badania naukowe wskazują,
że w porównaniu z papierosami tradycyjnymi palenie takich papierosów nie zmniejsza
ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

6. Palenie papierosów jest w Polsce przyczyną co drugiego zgonu mężczyzn w wieku
35-69 lat - jesteśmy niestety pod tym względem światowym liderem.
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7. Średnia długość życia osób niepalących w krajach rozwiniętych systematycznie ro-
śnie. Szacuje się, że średnia różnica długości życia między osobami niepalącymi a pa-
laczami wynosi 15 lat. Czy warto dla przyjemności zaciągania się dymem papieroso-
wym poświęcić 15 lat życia?

8. Żółte zęby, zniszczona cera i odurzający zapach….

A oto dla porównania tabela zawierająca pozytywne dla zdrowia skutki rzucenia palenia:

Ilość czasu od rzucenia
palenia:

Zmiany korzystne dla zdrowia

20 minut Ciśnienie krwi i tętno powraca do normy.

8 godzin Poziom nikotyny i tlenku węgla we krwi obniża się o połowę.
Poziom tlenu we krwi powraca do normy.

24 godziny Tlenek węgla zostaje wydalony z organizmu. Płuca zaczynają
oczyszczać się ze śluzu i pozostałych substancji nikotynowych.

48 godzin Nie ma już nikotyny w organizmie. Zmysł powonienia i smaku
znacznie się polepsza.

72 godziny Oddychanie staje się łatwiejsze, ponieważ oskrzela rozkurczają
się i podnosi się poziom energii.

2 – 12 tygodni Krążenie poprawia się, a więc polepsza się kondycja fizyczna.

3 – 9 miesięcy Kaszel, sapanie, problemy z oddychaniem ustępują, ponieważ
czynność płuc polepsza się nawet o 10%.

5 lat Ryzyko ataku serca jest mniejsze o ok. połowę, niż u palacza.

10 lat Ryzyko raka płuc jest mniejsze o połowę , niż u osoby palącej.
Ryzyko zawału serca jest takie samo jak u osoby, która nigdy

nie paliła.

Źródło: „Wygrajmy młodość”- zajęcia wychowawcze i prorodzinne; wyd. Rubikon
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Źródło: badania własne

Na 132 osoby ankietowane tylko 57 osób przyznaje, że nigdy nie piło alkoholu, aż 8%

uczniów przyznaje się do bardzo częstego spożywania alkoholu. Pozytywnym faktem jest, iż

jak wyszło z wyników ankiety, aż 73% pierwszoklasistów nigdy nie miało kontaktu z alkoho-

lem. Wśród uczniów o dwa lata starszych, tj. klas III ten współczynnik wynosi zaledwie 13%.

Picie piwa wśród młodych ludzi jest uznawane za normalne zachowanie , które wręcz powin-

no się naśladować. Jeśli chodzi o wódkę, to często jest ona próba męskości, przygodą czy

pokazaniem rówieśnikom, jaki jestem spoko…

Spożywanie alkoholu w okresie dojrzewanie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Zosta-

je zachwiana równowaga biologiczna, a pewne procesy rozwojowe zostają zahamowane,

bądź funkcjonują nieprawidłowo. Alkoholizm stwarza zagrożenie nie tylko dla nałogo-

wca, ale również dla całego otoczenia w którym przebywa. Na przykład odsetek wypad-

ków drogowych związanych z alkoholem jest większy wśród kierowców między 18. a 20.

rokiem życia niż wśród kierowców co najmniej 21-letnich. Młodzież w okresie dorastania

jest również podatna na spowodowane alkoholem uszkodzenia mózgu, które mogą pogar-

szać ich funkcjonowanie w szkole lub w pracy. Picie młodzieży jest oprócz tego związane

z większym prawdopodobieństwem nadużywania alkoholu lub uzależnienia od niego w

dorosłym życiu.
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Zmiany w zachowaniu człowieka przy określonym poziomie alkoholu we krwi:

Poziom alkoholu

we krwi

(w promilach)

Zmiany zachowania

0,25 Rozgrzanie, wesołość, podchmielenie, odhamowanie

0,55 Rozluźnienie, osłabienie czujności, upośledzenie zdolności prowa-

dzenia pojazdów

0,75 Uczucie „wstawienia”, zataczanie się, możliwość występowania

przesadnych reakcji emocjonalnych, pogorszenie koordynacji rucho-

wej

1,00 Upośledzenie kontroli nad własnym zachowaniem, hałaśliwość, stwa-

rzanie kłopotliwych sytuacji, gadatliwość

1,50 Wyraźne upojenie alkoholowe, brak zdolności logicznego myślenia,

problemy z chodzeniem

3,00 Utrata koordynacji ruchowej, senność

4,00 Utrata przytomności, ryzyko zgonu
Źródło: „Wygrajmy młodość”- zajęcia wychowawcze i prorodzinne; wyd. Rubikon

Na pytanie: „Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś artykuły zakazane do 18. lat?”

Uczniowie I i III klas odpowiedzieli, że:

41%

58%

1%

tak

nie

brak odpow iedzi

Źródło: badania własne
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PAMIĘTAJ!

Według prawa zarówno papierosy, jak i alkohol możesz kupić dopiero po skończeniu 18 lat.

W każdym sklepie lub pubie sprzedawca- jeśli ma wątpliwości dotyczące Twojego wieku –

powinien poprosić o dowód osobisty. Jeśli tego nie zrobi i sprzeda piwo niepełnoletniej oso-

bie- popełnia przestępstwo!

Źródło: „Paszport nastolatka”

Po za alkoholem i papierosami, środkami, od których uzależniają się młodzi są

narkotyki.

Istnieje wiele rodzajów narkotyków. Do najpopularniejszych z nich stosowanych

przez młodzież są:

· Kokaina – biały proszek, zwykle wciągany przez nos. Daje

na krótko uczcie euforii, potem przychodzi depresja, ból

głowy, wymioty. Jedynym sposobem bycia ciągle „na haju”

jest zażywanie coraz większych ilości.

· Heroina – biały lub brązowy proszek. Daje uczucie odprężenia. Przedawkowanie po-

woduje utratę świadomości , a w połączenie z innymi narkotykami lub alkoholem –

może być śmiertelne.

· LSD – zwany popularnie „kwasem”, jest rozprowadzany przez

dealerów narkotyków w formie malutkich bibułek (znaczków)

z kolorowymi nadrukami. Powoduje halucynacje, urojenia.

· Ekstazy – białe lub kolorowe pastylki z wtłoczonymi wzorami. Dla niektórych osób

już jedna tabletka może okazać się śmiertelna dawką.

· Amfetamina – pigułki albo proszek. Daje uczucie przypływu energii, potem przycho-

dzi przygnębienie.

· Marihuana – brązowo-zielone liście i nasionka, które najczę-

ściej się pali. Początkowo wywołuje wesołość i uczucie odprę-

żenia, potem panikę, trudności z koncentracją.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CocaineHydrochloridePowder.jpg&filetimestamp=20070207003559
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/21253/marihuana_afp_450.jpeg
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 Mając naście lat nie jest się już dzieckiem, lecz do dorosłości też jeszcze trochę braku-

je… Jest to bardzo ważny okres w życiu młodego człowieka, w którym zaczyna brać od-

powiedzialność za własne czyny i decydować o wydarzeniach, którego go bezpośrednio

dotyczą.

Często zastanawiamy się co nam wolno, a czego jeszcze nie? Przepisy prawne jasno okre-

ślają, że :

„ Rodzice maja prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wy-

chowywanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego

sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”- Konstytucja RP rozdział II, art. 48.

18. urodziny są wejściem w dorosłość z uzyskaniem wszystkich praw i obowiązków nało-

żonych na pełnoletniego obywatela. Zdarzają się jednak w życiu takie sytuacje, kiedy tą

pełnoletniość uzyskujemy szybciej.

Wtedy to pomimo tego, że np. nadal nie możemy brać udziału w wyborach wszystkie inne

prawa są nam już dane. Niejednokrotnie, pomimo że istnieją takie normy prawne, wielu

młodych w sytuacjach kryzysowych nie wie gdzie szukać pomocy, co im wolno, a o jest

im absolutnie zakazane.

W drodze do pełnoletniości są trzy ważne etapy:

· Ukończenie 13 lat – zyskanie ograniczonej zdolności do czynności prawnych np.

bronienie swoich spraw w sądzie, zawieranie umów, czy samodzielne dysponowanie

swoimi pieniędzmi;

· Ukończenie 17 lat – w przypadku popełnienia przestępstwa zostaje wniesione postę-

powanie karne jak u pełnoletnich obywateli, możliwość zatrudnienia na cały etat;

· Ukończenie 18 lat – uzyskanie pełnoletniości wraz ze wszystkimi prawami oraz obo-

wiązkami;



16

MAŁŻEŃSTWO

W polskim prawie jest ono opisane jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się

pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby zawrzeć małżeństwo, na które nie wymaga się niczyjej zgody, kobieta i mężczyzna

musza mieć ukończone 18 lat. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Dziewczy-

na, która ukończyła 16 lat, a pragnie wstąpić w związek małżeński musi mieć na to zgodę

sądu rodzinnego. Zazwyczaj sąd wyraża taki wyrok jeśli dziewczyna jest w ciąży bądź od

długiego czasu mieszka wraz ze swoim chłopakiem.  Takie prawo przysługuje jedynie

dziewczynom, chłopak, nawet jeśli jest ojcem , aby wziąć ślub musi czekać do ukończenia

18 lat.

CIĄŻA

Władza rodzicielska przysługuje tylko osobom pełnoletnim. Gdyby jedno z rodziców

miało ukończone 18 lat, sprawowałoby wtedy cała władzę nad dzieckiem. W wypadku,

kiedy obydwoje z rodziców są niepełnoletni, sąd rodzinny ustanawia opiekunów. Najczę-

ściej zostają nimi dziadkowie dziecka. Po skończeniu 18 lat dziecko przechodzi pod peł-

noprawną opiekę swoich biologicznych rodziców.

Niejednokrotnie , kiedy małoletnia dziewczyna zachodzi w nieoczekiwaną ciąże staje się

to wielką katastrofą, a przyszła mama zupełnie nie wie co ma zrobić. Z tej sytuacji istnieją

dwa legalne wyjścia:

· Zaraz po porodzie oddać dziecko do adopcji;

· Przyjąć dziecko do swojej rodziny;

Podczas konferencji prasowej 19 stycznia 2007 r. wiceminister Mirosław Orzechowski

poinformował zebranych, że w nadesłanych na żądanie MEN ankietach dyrektorzy szkół wy-

kazali, iż w roku 2004/2005 w polskich szkołach było 4908 przypadków uczennic w ciąży, a

w roku 2005/2006 liczba ta wzrosła do 6410 przypadków.

Obraz tego zjawiska staje się pełniejszy, gdy przeanalizujemy bardziej szczegółowe dane. Oto

one:

W roku szkolnym 2004/2005 wśród dziewcząt w wieku 12-15 lat odnotowano 143 ciąże, a w

latach 2005/2006 było 177 takich przypadków. W 2004-2005 roku wśród dziewcząt miedzy
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16 a 18 rokiem życia było 3515 ciąż. W roku 2005-2006 liczba ta wyniosła 4461 przypadków.

W roku 2004-2005 odnotowano 1250 uczennic w ciąży powyżej 18 roku życia, a w roku

2005-2006 - 1772.

Podczas istnienia mojego gimnazjum w latach 1999 – 2009 nie odnotowano żadnego przy-

padku ciąży u uczennicy.

Pomimo istnienia artykułu 200 § 1 Kodeksu Karnego : „Kto doprowadza małoletniego poni-

żej lat 15 do obcowania płciowego(...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat

10” osoby , które nie ukończyły jeszcze piętnastu lat podejmują, często nieprzymuszoną, de-

cyzję o współżyciu seksualnym. Potwierdzeniem tego, są dane na temat ilości ciąż wśród pol-

skich uczennic.

INICJACJA SEKSUALNA

Rozpoczęcie współżycia seksualnego jest bardzo ważną decyzją wpływającą na całą

psychikę w dorosłym życiu. Dla tego tak ważne jest aby nie podejmować tej decyzji zbyt

szybko, pochopnie i bez przemyślenia. Trzeba również pamiętać, że z tą decyzją wiąże się

wiele konsekwencji i zagrożeń:

· Ciąża

· Choroby weneryczne oraz przenoszone droga płciową:

a) Rzeżączka

b) Kiła

c) Opryszka narządów płciowych

d) Wirusowe zapalenie wątroby

e) AIDS

f) Świerzb

· Gwałt – zmuszenie osoby do stosunku seksualnego, grozi za to do 10 lat pozbawienia

wolności;

· Utrata poczucia własnej godności

AIDS, jedna z wyżej wymienionych chorób dziś jest już nazywana pandemią na skalę

światową- ok. 16 tys. osób, każdego dnia, nieświadomie zostaje zarażonych wirusem HIV,

ponad 16 milionów osób na świecie zmarło z powodu AIDS.
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AIDS jest wirusową chorobą zakaźną, ale zaraźliwą tylko w specyficznych warunkach, bo-

wiem wirus HIV ma ograniczone możliwości przenoszenia się z człowieka na człowieka. Nie

przenosi się ani drogą kropelkową, ani pokarmową, ani przez kontakt z zakażonymi przed-

miotami. Dlatego nie jest groźne dla otoczenia kichanie i kaszel osoby zakażonej ani jej łzy,

pot czy ślina. Nie grozi zarażeniem się wymiana przyjacielskiego uścisku z osobą zakażoną,

trzymanie jej za rękę, pocałowanie jej w policzek, spożycie jedzenia przez nią przyrządzone-

go, użycie jej ręcznika. Wirus HIV przenosi się wyłącznie drogą płciową i przez bezpośrednie

wniknięcie zakażonej krwi do krwiobiegu osoby zdrowej. Zarazić się można tylko podczas

stosunku płciowego, przez użycie tej samej igły do wstrzyknięć, przez kontakt skaleczenia,

rany, owrzodzenia z zakażoną krwią oraz w następstwie transfuzji, jeśli krew nie została pod-

dana kontroli na obecność wirusa. (Ponadto na zakażenie narażone są dzieci rodzące się z

matek będących nosicielkami wirusa.)

 Największe skupiska osób zarażonych wirusem HIV, bądź AIDS są w Afryce. To, również

tam liczba chorych wzrasta najszybciej, głównie ze względów sanitarnych i braku wiedzy na

ten temat o  sposobach rozprzestrzeniania się i zapobiegania zarażeniu HIV. Szacuje się, że na

świecie żyje 39,5 mln osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, z czego kobiety stanowią

17,7 mln (45%). W 2006 roku odnotowano 4,3 mln nowych zakażeń, z czego 2,8 mln (65%

wszystkich zakażeń) miało miejsce w Afryce Subsaharyjskiej. W niektórych krajach w tym

regionie (np. w Zimbabwe) obserwuje się spadek liczby zakażeń, pomimo tego tam epidemia

wciąż rozprzestrzenia się najszybciej. W Botswanie i Suazi ponad 1/3 dorosłej populacji to

osoby żyjące z HIV/AIDS, a w Lesoto prawie 1/4.

Jeśli chodzi o sytuację w Europie to pomimo tego, że jest stabilniejsza niż na terenie Afryki

czy Azji, to wewnętrznie jest bardzo zróżnicowana i podzielona w zależności od regionu i

kraju. Skandynawia i Europa Środkowa, w tym także Polska, pozostają obszarem o niskiej

dynamice epidemii HIV/AIDS, choć nowe zakażenia dotyczą teraz głównie kontaktów seksu-

alnych, a nie stosowania środków psychoaktywnych w iniekcji. Z drugiej strony Państwa Bał-

tyckie, przede wszystkim Estonia, w sposób szczególny pozostają dotknięte HIV/AIDS. Na

Zachodzie Europy najpoważniejsza sytuacja odnotowywana jest w Wielkiej Brytanii.
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RODZINA

Rodzina jest czołowym czynnikiem wpływającym na dorosłe życie człowieka. To w

niej rodzice przekazują swojemu potomstwu podstawowe normy, zachowania i prawidłowe

postawy społeczne. Oczywiście istnieją rodziny patologiczne, gdzie dzieci nie dostają ani

podstawowej wiedzy o życiu ani miłości i ciepła rodzicielskiego, które kształtuje psychikę

młodego człowieka.

Uczestnicy ankiety na pytanie: „ Moi rodzice są…” odpowiedzieli:

Moi rodzice są:

36%

37%

11%

6%
4% 6%

wyrozumiali

tolerancyjni

wymagajacy,surow
i
zapracowani

konfliktowi

konserwatywni

Źródło: badania własne

Pomimo, że relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami są oceniane pozytywnie, to i w tego rodzi-

nach zdarza się tzw. konflikt pokoleniowy.

Nieuniknionym zjawiskiem w zmieniającej się rzeczywistości, są ciągłe przewarto-

ściowania w światach różnych pokoleń. Może wtedy dojść do sytuacji, w której jeden

z przedstawicieli pokoleń w rodzinie wyprzedza lub pozostaje w tyle za światem wartości

drugiej strony. Nie rozumie go, nie odnajduje w nim miejsca dla siebie, jako ukształtowanej

pod względem wyznawanych wartości jednostki. Pojawiające się w konsekwencji napięcia

pomiędzy pokoleniami, prowadzą do konfliktu międzypokoleniowego.

Jedną z częstych klasyfikacji konfliktów jest podział ze względu na ich formę :

· konflikty racjonalne lub irracjonalne,

· antagonistyczne – nieantagonistyczne,

·  jawne – ukryte,

·  zorganizowane – niezorganizowane
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Konflikt może dotyczyć wartości, które dla stron są wspólne, lub różne. Spór

o przekonania, wydaje się tu konfliktem o najbardziej ostrym charakterze, gdyż dotyczy sfery

wartości, na której zbudowany jest wszak światopogląd jednostki, będący podstawą jej świa-

domego funkcjonowania w świecie. Konflikt interesów, inaczej zwany konfliktem pragnień,

często występuje pomiędzy rywalizującymi ze sobą członkami rodzin, ale również wtedy, gdy

realizacja celów jest niezależna od stron. Podsumowując, mogę napisać stwierdzenie iż:

Nie ma takiej rodziny,

 w której konflikt

 nie występuje!

Ważnym aspektem, który warunkuje sytuację rodzinną, jest sytuacja finansowa.

To właśnie od niej zależy na jakim poziomie żyje dana rodzina, jakie jest wyposażenie miesz-

kania czy zapewnienie podstawowych potrzeb dzieci, takich jak żywność, ubranie, książki.

Na pytanie, czy sytuacja finansowa rodziny wystarcza na zapewnienie podstawowych potrzeb

ankietowanego, uczniowie gimnazjum odpowiadali:

· 82% gimnazjalistów stwierdziło, że ich potrzeby są zaspokojone

· 5%, że sytuacja finansowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich elementarnych po-

trzeb dziecka

· 11% wychowanków twierdzi, że ich potrzeby są zaspokajane częściowo

· 2% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie
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Młody człowiek, świadomie bądź nie może wejść w konflikt z prawem. Czasem są to

niewinne wykroczenia, a czasem ciężkie przestępstwa. Nieznajomość norm prawnych powo-

duje, że młodzi ludzie, nauczyciele i rodzice często nie uświadamiają sobie, że ich dziecko

lub wychowanek padło ofiarą przestępstwa lub samo je popełniło. Poprę to przykładem:

Piętnastoletni Łukasz i jego rodzice ze zdziwieniem słuchali, iż fakt, że Łukasz stał biernie obok

kolegi, gdy ten kopał leżącego na chodniku nastolatka czyni go współsprawcą pobicia.

Na pytanie : „Czy czujesz się bezpiecznie w swoim otoczeniu?” ankietowani odpowiedzieli:

87%

11% 2%

tak
nie
brak odpowiedzi

Źródło: badania własne

Posłużę się danymi z Posterunku Policji w mojej gminie- Baranowo.

W 2008 roku odnotowano około 150 wykroczeń spowodowanych przez nieletnich. Nieletnich

karanych za przestępstwa było 6. Lista przestępstw, które popełnili to:

-Kradzież z włamaniem – „Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności

od roku do 10 lat” Art. 279. § 1 Kodeksu karnego( dalej nazywany – KK)

-Pobicie -. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż

określony w art. 156  § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 157. § 1 KK

- Kradzież mienia – ‘Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą , podlega

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.” Art. 278. § 1 KK

- Nietrzeźwy kierujący – „Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
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podlega grzywnie , karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat”
Art. 178a. § 1 KK

Jeśli chodzi o postępowanie wobec nieletnich, to istotny wpływ na jego przebieg ma wiek
oskarżonego. Od ukończenia 17 lat odpowiada się za przestępstwa jak osoba dorosła. Nielet-
ni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się do czynu zabronionego może odpowiadać przed
sądem karnym, tak jak osoba pełnoletnia. Do zaistnienia takiej sytuacji oskarżony musi być
podejrzewany o popełnienie najpoważniejszych zbrodni : zamach na życie Prezydenta RP,
zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała, spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub
zdrowiu wielu osób, zgwałcenie zborowe lub ze szczególnym okrucieństwem, branie lub
przetrzymywanie zakładnika. Dla innych przestępstw nieopisanych powyżej, których sprawca
jest osoba do 17 lat, wyrok wydaje sąd rodzinny i dla nieletnich.

Wobec nieletnich sądy stosują środki opiekuńczo – wychowawcze:

· Upomnienie
· Umieszczenie w zakładzie poprawczym
· Zobowiązanie się nieletniego do określonego postępowania, a zwłaszcza do

naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świad-
czeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia
pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowied-
nich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkolenio-
wym;

· Ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodzica lub opiekuna
· Ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecz-

nej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za
nieletniego.

· Zastosowanie nadzoru kuratora
· Orzeczenie umieszczenia w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku

wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo w ośrodku
szkolno – wychowawczym

Opinia eksperta- starszego aspiranta Sławomira Szcześniaka:

- Jak wygląda sytuacja przestępczości wśród nieletnich na terenie naszej gminy:

S. Szcześniak: Muszę przyznać, że jeśli chodzi o przypadki wykroczeń wśród nieletnich w po-
równaniu z rokiem 2007 , rok 2008 przyniósł ich wzrost. W tamtym roku odnotowaliśmy ok.
150 wykroczeń z udziałem nieletnich i 6 zdarzeń karnych z udziałem nieletnich. Były to między
innymi przypadki pobić, kradzieży z włamaniem. Ogólną sytuację w naszej gminie określam
jako dobrą. Najczęstszymi wykroczeniami wśród uczniów są wagary, picie alkoholu. Zdarzył
się również przypadek ucieczki z domu. Obecnie nasz dzielnicowy, aspirant Tomasz Zatyka
prowadzi jedynie 3 teczki nieletnich. Mam nadzieję, że taka stabilna sytuacja utrzyma się da-
lej.
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Rozwiązywanie problemów młodych jest wieloetapowe i niejednokrotnie bardzo

skomplikowane. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby zostały one zniweczone, gdyż

młodzież jest przyszłością Polski, a nikt nie chce aby za dziesięć lat w Polsce panowało bez-

robocie, ze względu na niskie wykształcenie, domy dziecka były przepełnione a więzienia

pełne recydywistów. Trzeba podjąć wszystkie możliwe kroki, aby w jak największym stopniu

uzdrowić polską młodzież!

SZKOŁA:

1. Długoletnie wychowawstwo

Dzięki temu, iż wychowawcą klasy byłby ten sam nauczyciel przez co najmniej trzy

lata, mógłby nawiązać kontakt zarówno z wychowankami jaki i z rodzicami. Poprzez

wywiad środowiskowy miałby ogólny zarys sytuacji rodzinnej ucznia.

Takie rozwiązanie , jeśli chodzi o kontakt nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic jest

jednym z bardziej ekonomicznych, gdyż nic nie kosztuje, a uczniowie maja poczucie bez-

pieczeństwa i wsparcia w swoim wychowawcy, którego znają od dłuższego czasu.

2. Organizacja świetlicy środowiskowej

Poprzez zorganizowanie świetlicy środowiskowej na terenie każdej gminy, dzieci z

patologicznych domów, czy które zwyczajnie nie maja co robić posiadałyby idealne miej-

sce do odrobienia pracy domowej, poszerzania swoich zainteresowań czy korzystania z

nowinek technicznych, np. Internetu. W każdej z takich świetlic powinien mieć dyżur pe-

dagog szkolny lub psycholog , do którego każdy potrzebujący miałby łatwy dostęp.

Tego typu świetlice są finansowane przez gminę. Uważam, że dobrym pomysłem, jest

utworzenie stowarzyszenia tej świetlicy, dzięki czemu istnieje możliwość starania się o

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej czy uzyskiwaniu darów pieniężnych i rze-

czowych od ludzi dobrej woli. Dzięki utworzonemu stowarzyszeniu świetlica środowi-
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skowa miała by o wiele więcej możliwości rozwoju i bogatsza ofertę dla swoich pod-

opiecznych, np. wyjazd wakacyjny czy warsztaty.

3. Program edukacyjny

Istotnym czynnikiem, który wpływa na rozwój dalszej edukacji są pierwsze lata szkol-

ne. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci zmotywowane i zachęcane uczęszczały do szkoły

regularnie i z chęcią. Poprzez wyrobienie takich nawyków , w latach następnych zmniej-

szyłby się problem wagarów. Ważne jest, aby metody edukacji były innowacyjne i nowo-

czesne. Powinny one zachęcać do nauki, a nie zniechęcać ilością czasu spędzoną nad

książkami czy w szkole. W Polskim szkolnictwie przydałoby się znacznie więcej praktyki,

a nie tylko „suchej” wiedzy. Dlatego też istotnym czynnikiem Noego sposobu edukacji

powinny być zajęcia praktyczne takie, jak:

-zajęcia w terenie

- samodzielna praca w laboratorium

- tworzenie stron internetowych, na których uczniowie mogliby przećwiczyć nowe umie-

jętności, np. założenie własnej firmy czy rozliczenie się z Urzędem Skarbowym

Przygotowanie szkól do prowadzenia tego typu innowacji podlegałoby Ministerstwu Edu-

kacji , a także współfinansowaniu przez Unię Europejską, poprzez wystąpienie z poszcze-

gólnymi wnioskami.

NAŁOGI

1. Profilaktyka

W skład tego zagadnienia wchodzą:

a) Spotkania uczniów, z osobami, które kiedyś były uzależnione, lecz udało

im się wyjść z nałogu

b) Uświadamianie uczniów co znaczy nałóg i jak do niego nie dopuścić

c) Zajęcia z psychologiem

d) Zorganizowanie czasu wolnego ludziom młodym, tak aby nawet nie chcieli

próbować używek
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Uważam, że w polskich szkołach za mało mówi się o nałogach językiem zrozumiałym

dla uczniów. Najczęściej lekcje na temat nałogów kończą się na teorii wypowiedzianej przez

nauczyciela, bez żadnej dyskusji z podopiecznymi. Jest to swoisty temat tabu.

2. Utworzenie młodzieżowej grupy wsparcia dla dzieci, których rodzic jest uzależniony i

dla młodzieży uzależnionej

Obecnie nie istnieje w szkołach, żaden system leczenia osób już uzależnionych . Aby

wyjść z nałogu, młody człowiek musi zrezygnować ze szkoły i aby się leczyć musi przebywać

w ośrodku. Oczywiście jest to wyjście niezbędne dla osób w końcowym stadium uzależnie-

nia. W każdej gminie powinna być utworzona grupa wsparcia dla tego typy młodych ludzi.

Jej organizacja powinna przebiegać podobnie jak grupa AA. W spotkaniach uczestniczył by

psycholog, dostępny do dyspozycji każdego z uczestników. W takiej akcji liczyłoby się hasło:

„W grupie siła, w grupie moc”. Uważam, że przebywanie w grupie osób o podobnych pro-

blemach bardzo motywuje do działania. Najlepszą opcją funkcjonowania takiej grupy było by

powołanie specjalnego organu w gminie bądź powierzenie tego przedsięwzięcia jakiemuś

stowarzyszeniu. Jeśli chodzi o finansowanie, to działalność takiej grupy wsparcia nie jest dro-

ga, a opłatom ulega jedynie psycholog, chyba że gmina jest w stanie znaleźć odpowiednia

fundację, która pokryłaby koszty związane z tym faktem. Wtedy to, funkcjonowanie takiej

grupy społeczność lokalną nic nie kosztuje.

CIĄŻA, MACIERZYŃSTWO

1.Program edukacyjny

Najważniejsza sprawą, jeśli chodzi o ten punkt jest reforma szkolnictwa dotycząca te-

go zagadnienia. W polskich szkołach odbywają się zajęcia :przygotowanie do życia w rodzi-

nie”. Założenia tego programu są szczytne i wyidealizowane. Tak na prawdę młody człowiek

nie dowiaduje się z nich nic.  Praktycznie całą swoją wiedzę młode dziewczyny czerpią z ko-

lorowych gazet, Internetu czy od koleżanek. Temat ten w szkole i rodzinie nadal jest jednym z

tematów tabu. Już w gimnazjach powinien być prowadzony program edukacyjny, z którego

młodzi ludzie uzyskali by rzetelna wiedzę na temat seksu i jego konsekwencji. Dzięki czemu

znacznie więcej osób, było by uświadomionych czym grozi zbyt wczesna inicjacja seksualna i

jakie są jej skutki.
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2.Program wsparcia dla młodych matek i dziewczyn w ciąży

Jeśli już zajdzie sytuacja, że młoda dziewczyna jest w ciąży szkoła powinna dać jej

wsparcie i możliwość dalszej nauki. Poprzez zapewnienie dziewczynom w ciąży odpowied-

nich warunków edukacji, znacznie mniej z nich decydowałoby się na nielegalną aborcję lub

porzucenie szkoły.

Dla nastoletnich mam i dziewczyn w ciąży powinien być utworzony odpowiedni program:

· Nauczanie indywidualne z dogodnymi terminami egzaminów i testów

· Pomoc w organizacji opieki nad dzieckiem, w czasie pobyty dziewczyny w szkole

· Stypendium socjalne, które zapewniłoby podstawowe potrzeby związane z przyjściem

dziecka na świat

Dzięki takim środkom , dziewczyny które stanęły zbyt wcześnie przed obowiązkiem macie-

rzyństwa, zdobyły by wykształcenie zapewniając tym samym sobie i dziecku godne Zycie w

przyszłości. Fundusze na stypendia dla nastoletnich mam powinna finansować gmina, gdyż

takie przypadki są nieliczne.

KONFLIKTY Z PRAWEM

1.Edukacja prawna

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie powinien zostać zawarty materiał na temat prze-

pisów prawnych dotyczących nieletnich. Dzięki takiemu działaniu znacznie wzrosła by świa-

domość uczniów na temat przestępstw, wykroczeń i kar za ich popełnienie. Uważam, że wię-

cej uczniów zaczęłoby dochodzić sowich praw, gdyż byli świadomi kiedy są ofiarami jakie-

goś wykroczenia czy nawet przestępstwa i gdzie się udać po pomoc i sprawiedliwość.

2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego dla młodzieży szczególnie zagrożo-

nej demoralizacją i kolizją z prawem

Plan takich zajęć powinien być różnorodny, aby każdy znalazł dla siebie zajęcie :

- zajęcia sportowe                                                  - zajęcia filmowe

-zajęcia ze zwierzętami                                         - zajęcia przedmiotowe

-zajęcia muzyczne                                                 - zajęcia teatralne

-zajęcia artystyczne                                               - inne

- zajęcia informatyczne
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Dzięki takiej obfitości i różnorodności zajęć młodzi ludzie byli by tak pochłonięci pasjami, że

nie mieli by nawet czasu myśleć o przestępstwach i jakich wykroczeniach. Jeśli reakcja naj-

bliższego środowiska ucznia była by dość szybka i młody człowiek zamiast wywoływać ja-

kieś zdarzenia karne poświęcałby się zajęciom edukacyjnym, które poza przyjemnością wno-

siłyby w jego życie samorealizację, dyscyplinę i opanowanie własnych emocji.

3.Program resocjalizacji

Zamiast zamykać młodego ucznia w ciasnej przestrzeni ośrodka poprawczego czy wy-

chowawczego, młody człowiek mógłby stanąć przed wyborem albo iść do wyżej wymienio-

nych ośrodków, albo rozpocząć program resocjalizacji kierowany przez wyznaczoną osobę.

Program takiej resocjalizacji byłby wielostopniowy i etapowy, a  z osiągnięciem każdego

wyższego stopnia wychowanek otrzymywałby pewne nagrody w postaci większej swobody

czy praw.

Najprostszy schemat takiego procesu wyglądałby następująco:

1. Miesięczny obóz w odizolowaniu od rzeczywistości → praca socjalna (np. w hospicjum)

→ terapia szokowa ( np. krótkotrwałe przebywanie wśród dorosłych nałogowców lub spotka-

nie się z rodzinami osób uzależnionych) → uczestniczenie w spotkaniach grupy wsparcia →

testy psychologiczne → nadzór kuratora → powrót do rzeczywistości, ale już bez przestępstw

i wykroczeń

Należy pamiętać, że młodzi ludzie, nawet jeśli zejdą na złą drogę , mają jeszcze przed

sobą wiele lat dorosłego życia, które w razie potrzeby należy ratować poprzez środki wycho-

wawcze. Nie wolno skreślać ludzi za błędy młodości, trzeba im tylko pomóc je zrozumieć i

naprawić!

4.Fundusz wsparcia prób resocjalizacji rodzin oraz leczenia uzależnień jej członków

W mojej opinii niezbędny jest dla przeciwdziałania patologii wśród młodzieży i jej

najbliższego otoczenia tego typu fundusz. Byłby kontrolowany przez państwo , na mocy od-

powiedniej ustawy. Jest to jeden z głównych obowiązków względem rodzin, zapisany w Kon-

stytucji RP, a wykonaniem tego obowiązku obarczone jest państwo. Na rzecz tego typu fun-

duszu mogłyby działać fundacje i stowarzyszenia, które stałyby się podwykonawcami w do-

starczaniu do potrzebujących rodzin oprócz wsparcia finansowego, porady prawne, psycholo-

giczne i psychiatryczne oraz zdrowotne. Uważam, że państwo ma obowiązek uzdrawiać pol-

skie rodziny!
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PODSUMOWANIE

Z moich badań, refleksji i innych źródeł jednoznacznie wynika ze współ-

czesna młodzież musi się borykać ze zróżnicowanymi problemami, które nie

jednokrotnie przerastają młodych ludzi. Należy pamiętać, że nigdy nie jest tak,

że to tylko dana jednostka jest zła i prowadzi do autodestrukcji. Na problemy

składa się wiele czynników w tym rodzina, relacje rówieśnicze, psychika czy

szkoła. Nie wolno pozostawić ludzi młodych samych sobie, a kiedy zauważymy

jakieś nieprawidłowości jesteśmy zmuszeni jak najszybciej interweniować.

Kłopoty młodzieży często wynikają bezpośrednio z winy dorosłych. Bo kiedy

dorosły nie daje sobie rady z życiem, to co ma uczynić kilkunastoletni człowiek,

który nie jest jeszcze w stanie samodzielnie funkcjonować.

Obserwacja, znajomość sytuacji i chęć pomocy niejednokrotnie wystarczą, aby

zapobiec drodze na dno. Miejmy oczy szeroko otwarte!

Na zakończenie swojej pracy pragnę jeszcze raz podziękować osobom, które

zaangażowały się w jej proces tworzenia. Dziękuję Wam wszystkim!
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Załącznik nr. 1

Ankieta przeprowadzona na grupie 132 gimnazjalistów uczących się w ZSG im. Jana Pawła II

w Baranowie – 65 uczniów klas I oraz 67 klas III:

1. Czy kiedykolwiek spożywałeś/aś  alkohol, środki odurzające, papierosy(jak czę-
sto)swoje odp. przekreśl  X:

2. Czy kiedykolwiek kupiłeś/aś artykuły zakazane do 18 lat?
Tak / nie

3.  Czy czujesz się bezpiecznie w swoim środowisku?
Tak / nie

      4.   Kogo uważasz za swoja najbardziej zaufaną osobę, do której     zwracasz się w
razie problemów?

a) członek rodziny
b) przyjaciel, kolega
c) szkolny psycholog
d) nikt, zawsze radzę sobie sam/a
e) wychowawca
f) inna osoba (jaka?)…………….

5. Wagary zdarzają mi się:
a) często
b) rzadko
c) nigdy

6.  Jak oceniasz swoje kontakty z rodzicami:
a) bardzo dobre
b) dobre
c) złe

Papierosy
palę:

Bardzo
często

Raz w
tygodniu

Raz w
miesiącu

rzadziej nigdy

Alkohol piję: Bardzo
często

Raz w
tygodniu

Raz w
miesiącu

rzadziej nigdy

Narkotyki
zażywam:

Bardzo
często

Raz w
tygodniu

Raz w
miesiącu

rzadziej nigdy
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7. Moi rodzice są (możesz zaznaczyć max 3 odp.)
a) wyrozumiali
b) tolerancyjni
c) wymagający, surowi
d) zapracowani, nie maja dla mnie czasu
e) konfliktowi
f) konserwatywni

8. Czy sytuacja finansowa Twojej rodziny wystarcza na zapewnienie Twoich pod-
stawowych potrzeb (odzież, żywność, książki)
a) tak
b) nie
c) częściowo


