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W ramach projektu realizowanego przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla 

zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali.



• W dalszych (kolejnych) badaniach winno się w sposób 
precyzyjnie zaplanowany dobrać (rozłożyć) badane 
próby tak, by dane były reprezentatywne dla całego 
kraju (województwa, powiatu)

• Owa reprezentatywność może być ukierunkowana 
np. na wybrane typy gmin (miejscowości, dzielnic), 
przy uwzględnieniu ich potencjału ekonomicznego, 
społecznego, intelektualnego mieszkańców itd. 

• Stąd badanie winno być poprzedzone pilotażem.



Uwagi szczegółowe

• Liczebność mieszkańców w gminach 

– Nie jest to czynnik determinujący występowanie 
analizowanego zjawiska, ale bez wątpienia, w większych 
skupiskach może wywoływać różne oddziaływania  

• Potencjał intelektualny radnych

– Wykształcenie radnych może, choć przecież nie musi, 
przekładać się na rozumienie przez nich wagi problemów i 
skutkować korzystnymi dla obszaru decyzjami

• Powierzchnia użytkowa mieszkania w badanych 
gminach

– Nie jest to czynnik jedyny, ale ten w miarę obiektywne 
ilustruje potencjał ekonomiczny rodzin w gminie (dzielnicy)



• Saldo migracji w gminach objętych badaniem

– Miernik, który może wskazywać na kilka czynników, ale 
warto zadać pytanie: dlaczego mieszkańców  ubywa lub 
przybywa, wszak rodzi to określone konsekwencje 
społeczne i ekonomiczne

• Stosunek młodzieży do nauki szkolnej w gminach 
objętych badaniem

– Ów stosunek może wiele mówić o samej szkole (szkołach), 
ale też o potencjale intelektualnym lokalnej społeczności

• Status materialny rodzin w gminach objętych 
badaniem

– Ten czynnik nie jest czynnikiem sprawczym, ale w 
połączeniu z innymi może ułatwiać rozumienie czasem 
trudnych procesów społecznych w środowisku



• Wartość umów z Unią Europejską

– To bardzo wyrywkowy miernik dowodzący aktywności 
społecznej i ekonomicznej nie tylko mieszkańców, ale i 
urzędników „w gminie”

• Wydatki publiczne liczone na jednego mieszkańca

– Miernik ten może wskazywać na potencjał, który w 
(badanej) sytuacji czasem ułatwia zainspirowanie 
przekierowania środków na bardziej przyszłościowe cele

• Potencjał dochodów własnych gmin per capita

– Miernik ten zanalizowany bardzo szczegółowo, w tym w 
szczególności dochody z podatków kreowanych lokalnie, 
może ułatwić zrozumienie niektórych zjawisk w badanym 
kontekście



• Dochody ogółem (w tym paragraf 048)

– Miernik ten informuje o wielu czynnikach: dostępność do 
punktów sprzedaży alkoholu, lokalny popyt, 
„przedsiębiorczość” dość wyraźnie ukierunkowana, 
liberalizm w udzielaniu koncesji itd.

• Wydatki ogółem na zadania edukacyjne i profilak-
tyczne (w tym na zapobieganie niedostosowaniu 
społecznemu)

– Może wskazywać na rozumienie w środowisku 
problematyki, informować o działaniach już realizowanych, 
wskazywać nowe, zaniechane kierunki, ale też potrzeby w 
tym zakresie 



• Uwarunkowania prawno-administracyjne profilaktyki 
w Polsce

– Badaniu szczegółowemu, a później omówieniu w raporcie i 
wykorzystaniu podczas szkoleń, wymaga zawartość 
lokalnych programów profilaktyki oraz praktyka rozliczania 
się z ich realizacji lokalnych społeczności

• Finansowanie przeciwdziałania niedostosowaniu 
społecznemu

– Miernik wymaga uprzedniego rozpoznania potrzeb, może 
warto pomyśleć o instytucji, która pomagałaby lokalnym 
społecznościom sporządzać raz na kilka lat rzetelny audyt 
potrzeb po to, by finansowanie kierowane było dokładnie 
w cel



• Rekomendacja dość oczywista: nigdy zbyt wiele 
publikacji, edukacji prawnej i ekonomicznej, szkoleń, 
spotkań, pogadanek, konkursów – także on line. 
Dobre samozarządzanie się lokalnych społeczności w 
zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu 
społecznemu bez wkładu wiedzy, niezbędnej także z 
zewnątrz, może prowadzić do marnotrawienia 
lokalnych środków publicznych i oddalania się, miast 
przybliżania, od zakreślonych celów.



 Dziękuję za uwagę


