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Streetworking − brakujące ogniwo
Niniejszy tekst jest próbą spojrzenia na pojawiającą się w naszym kraju ideę 

pracy metodą streetworkingu. Podstawowe pytanie dotyczyło tego, w jaki spo-
sób dzieci ulicy konstruują swoją tożsamość, jak przebiega proces ich socjali-
zacji. Sposób konstruowania przez nie tożsamości potraktowano jako fenomen 
kulturowy, zatem można zapytać również, jak kultura (swoista subkultura) dzie-
ci i młodzieży żyjących na ulicy dzieje się oraz w jaki sposób da się ją zmienić.

Dzieci ulicy to fenomen polegający na przejęciu funkcji rodziny przez bliżej 
nieokreśloną społeczność żyjącą w ograniczonej topografią przestrzeni1. Zjawi-
sko dzieci ulicy jest istotnym problemem społecznym niemal w każdym kra-
ju. Europejska Sieć Pomocy Dzieciom Ulicy szacuje, iż na świecie żyje około 
100 mln dzieci, które wychowuje ulica. Przyjmuje się, że rozmiary tego zjawiska 
to efekt transformacji i związanej z nią marginalizacji dużych grup dorosłych 
i dzieci. Zjawisko „dzieci bez dzieciństwa” nabrało cech globalnych. Występuje 
ono we wszystkich większych aglomeracjach krajów rozwijających się jak rów-
nież w krajach bogatego Zachodu�. Trudno jest uchwycić, kto i kiedy staje się 
dzieckiem ulicy. Według Wiesława Kołaka dzieci ulicy to te, które na skutek 
niespełnienia przez ich rodziców podstawowych funkcji opiekuńczych i wycho-
wawczych dużo czasu spędzają poza domem – na ulicy, podwórku i w innych 
miejscach niekontrolowanej aktywności. Ulica stała się dla nich źródłem wiedzy 
o życiu. Tu odbywa się ich naturalny proces poznawczy i społeczny. Są to więc 
dzieci wychowujące się na ulicy i tam wychowywane�.

Zdaniem Tomasza Szczepańskiego ulica to słowo klucz. Przez to pojęcie rozu-
mie on całe otoczenie społeczne dziecka, przestrzeń, czyli ogół miejsc, w których 
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przebywa lub może przebywać dziecko i na które może ono oddziaływać kon-
struktywnie lub negatywnie. Mogą to być: ulice, podwórka, bramy, klatki scho-
dowe, blokowiska, piwnice, strychy, opuszczone budynki, dworce kolejowe, 
hałdy węgla, bunkry, stare fabryki, kanały. Według niego polskie dzieci ulicy to 
dzieci w wieku �–18 lat, które uważają ulicę za środowisko najbardziej im sprzy-
jające, pozostające poza istniejącym systemem opieki i wychowania. Na ulicy 
zaspokajają swoje potrzeby, łamią normy i zasady społeczne, wchodząc często 
w konflikt z prawem. Z rodziną, środowiskiem czy szkołą mają słabe więzi − 
nie spełniają one ich potrzeb. Poddane są zagrożeniom, chociażby zdrowotnym, 
używając alkoholu i substancji psychoaktywnych. Utrzymują się z prostytucji, 
kradzieży, zbierania złomu i mycia szyb4.

Do rekonstrukcji założeń przyjmowanych przez dzieci żyjące na ulicy na te-
mat siebie i świata wykorzystam ich wypowiedzi uzyskane podczas wywiadów 
autobiograficznych. Wybierając osoby do swoich badań, starałam się, aby speł-
niały one wymienione tu kryteria. Łącznie udało mi się przeprowadzić rozmowy 
z kilkunastoma uczniami gimnazjum. Badania zostały przeprowadzone w �009 
roku. Część moich rozmówców pochodziła z mniejszych miejscowości, takich 
jak Tczew, Starogard Gdański, część pochodziła zaś z Trójmiasta.

Rodzina o niskim statusie socjokulturowym i ekonomicznym 
jako miejsce konstruowania tożsamości

Zdaniem Ulricha Becka współczesny świat charakteryzuje się wzmożoną 
ilością przestrzeni ryzyka5. Niestety, jak słusznie zauważa Jacek Kurzępa, w pol-
skich realiach tylko niektórzy mają zdolność, siły i środki potrzebne do radzenia 
sobie z potencjalnymi zagrożeniami współczesności�. Spore grupy ludzi wcho-
dzą w obszary ubóstwa i marginalizacji, tworząc kategorię ludzi nazywanych 
przez Stefana Czarnowskiego ludźmi zbędnymi�. Zygmunt Bauman nazywa tę 
kategorię ludźmi na przemiał8. Nie mają oni często szansy na godne życie, wy-
rzuceni na margines życia społecznego przemieszczają się na obrzeża, stosując 
różne strategie przetrwania. W Polsce gospodarka wolnorynkowa doprowadziła 
do degradacji gospodarczej, społecznej i kulturowej znaczną część ludzi9. Refor-

4 T. Szczepański, Przestrzenie działania pedagoga ulicznego, [w:] Streetworking. Teoria i praktyka, pod 
red. E. Bieleckiej, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa �005, s. 9.
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Naukowe „Scholar”, Warszawa �004.
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my polityczne i gospodarcze miały szczególnie negatywny wpływ na przemiany 
polskich rodzin. Takie procesy, jak zubożenie znacznej części społeczeństwa, 
obniżenie się poziomu aktywności zawodowej i dostępności do pracy, posze-
rzenie się kręgu rodzin czerpiących świadczenia z pomocy społecznej, poszu-
kiwanie dodatkowej pracy oraz brak perspektyw na lepsze życie odbijają się na 
prawidłowym funkcjonowaniu rodziny. Czynniki te niekorzystnie wpływają na 
procesy wychowania i socjalizacji. Konsekwencją takiego stanu jest wzrastająca 
liczba dzieci zaniedbanych społecznie, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
i niewydolnych wychowawczo10.

W przypadku badanych dzieci niezaradność życiowa rodziców w połączeniu 
z utratą pracy i bezrobociem to początek procesu degradacji oraz wypadania na 
margines życia społecznego.

Co tu wiele gadać, stary mój to był alkoholik, dostawał takich świrów, że musiał 
mieszkać w chlewie. Kiedyś to był dobry człowiek, ale nie poszło mu w życiu, zwolnili 
go z roboty i tak skończył. [CH:15 L,W 6]11

Kiedyś to i może jakoś ta rodzina się trzymała, ale stary stracił pracę, długi się naro-
biły, wywalali nas z mieszkania do mieszkania, aż trafiliśmy na te pipidówki, gdzie psy 
d... szczekają. I zaczęło się wszystko walić, awantury dzień w dzień. Problemy narastały, 
wszystko się waliło, no i to przyczyniło się do tego, że każdy szukał swojej drogi. Rodzice 
nas tak nie kontrolowali, każdy przychodził do domu, jak chciał. Jak namajstrowałem, to 
wpiernicz dostałem i po krzyku, ale kto by się tym przejmował. [CH:15 L,W 7]

Przestali sobie dawać radę. Chyba stwierdzili, że będzie to najlepsza szkoła dla nas, 
może się w ten sposób czegoś nauczymy. Jak mieszkaliśmy jeszcze z matką, to nie było 
lekko. Nie było co wiele skakać, bo i tak nic dobrego z tego nie wyszło. Trzeba było za-
bierać dupę w trach i się czymś zająć. Nikt normalny nie przychodził do nas. Cała rodzina 
się odwróciła i nawet na wakacje nie było do kogo pojechać, nie to co inni w szkole. 
[CH:15 L,W 8]

Matka moja skończyła liceum, była kiedyś brygadzistką, ale zwolnili ją za kradzież 
w pracy. Jak zostawił nas ojciec i wziął d... w trach, nasza rodzinka żyła jeszcze jako tako, 
dopóki nie wprowadził się jej fagas. Do lania i chlania pierwszy, wciągnął matkę i tak się 
zaczęło. [CH:15 L, W 10]

Rodziny badanych chłopców żyją w mieszkaniach o niskich standardach so-
cjalno-bytowych.

Są dni, że nie ruszy nic, jak sobie przypomni, jak wyglądała dzień wcześniej, to wstyd 
jej i nic. Mieszkamy na samych pipidówkach w takich barakach. Dom, o ile można go tak 
nazwać, jest bardzo zniszczony, przydałby się kapitalny remont, no ale nie ma pieniędzy. 
W piątkę śpimy w jednym pokoju, w drugim moja matka z jej facetem. [CH:15 L,W 4]

Łazienka jest wspólna na korytarzu, mała kuchnia i korytarz. Mówiąc krótko, nie ma 
się nawet jak w..., bo swojego kąta nikt nie ma. Nasz dom, o ile tak go można nazwać, to 

10 T. Szczepański, op. cit.
11 CH – chłopiec, L – wiek, W – wywiad.
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klitka, dwa pokoje, kuchnia i korytarz, kibel wspólny z sąsiadami. Więc kto pierwszy ten 
lepszy. Stara rudera, wszystko się sypie. Na remont nie ma kasy, zresztą kogo to obchodzi, 
i tak nikomu nie zależy. Najlepsi są ci sąsiedzi, to dopiero czysta melina, jak przynaj-
mniej raz dziennie nie przyjadą psy, to trzeba to nazwać szczęściem. W sumie to nudno 
jest, jak nic się nie dzieje. A tak to można bekę kręcić. Można powiedzieć, że to czysta 
śmietanka towarzyska, same menele, nic tylko zabierać d... i szukać sobie ciekawszego 
zajęcia. [CH:15 L,W 5].

Narkomanów u nas nie ma. Sąsiad K...... tylko klej wącha, a potem z kamieniami 
przed domem się bije. Istny cyrk, nadaje się do filmu. Jak stary mój nas zostawił, to matka 
dostała do łba... siedzi z fagasem, który ciągnie z niej kasę, leje po pysku i w ogóle nie 
szanuje. Żeby zapomnieć o tym wszystkim, to chleje z nim. [CH:15 L,W 9]

Jest nas pięcioro, ja i mój brat, dwie starsze siostry i jedna młodsza. Mój brat to taki 
popapraniec, ostatnio siedział za pobicie, za nic się porządnego nie weźmie, tylko liczy 
na okazje, żeby coś naskrobać. Na okrągło chodzi z podrapanym ryjem, bo za krzywe 
spojrzenia na jego dzielnicy bez policzenia się nie wychodzi. Ogólnie to nic do niego nie 
mam, ale myślę, że popieprzył sobie życie. [CH:15 L,W 2]

Mojej najstarszej siostrze to też jakoś to życie nie wyszło. W zeszłym roku pracowała 
jako dziw... no, prostytutka. Cieszyła się, bo łatwa kasa i myślała, że się nie wyda. Żeby 
tego było mało, alfons obiecał jej wysokie góry, aż w końcu wytutkał ją z kasy i poszedł 
w cholerę. Na szczęście w porę zmądrzała i teraz zaczęła nowe życie. Pinia to jakoś sobie 
radzi, ma jakiegoś łepka, szkołę w tym roku kończy i w zasadzie ma najlepiej poukładane 
w głowie z nas wszystkich. [CH:15 L,W 3]

Babcia jest na emeryturze, ostatnio dużo choruje, ale nie daje po sobie tego poznać. 
Nie przelewa się u nas, jednak zawsze jest w domu co jeść. To najważniejsze. Mieszkamy 
w domu wielorodzinnym, mamy dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i korytarz. To stara rudera, 
grzyb na ścianach, piec kaflowy, gumoleum na podłodze i jakiś stary barciowy dywan. 
Nie ma co narzekać, przynajmniej jest gdzie mieszkać. [CH:15 L,W 11]

Bardzo często w rodzinach badanych chłopców dochodzi do skumulowania 
negatywnych czynników, ubóstwo współwystępuje z wielodzietnością, rozbi-
ciem rodziny, uzależnieniem alkoholowym jednego lub obydwojga rodziców. Są 
to najczęściej rodziny wieloproblemowe, w których następuje sprzężenie nieko-
rzystnych indywidualnie i społecznie zjawisk.

Mieszkam z babcią. Ojca nigdy nie znałem, bo ukrywała jego tożsamość moja matka. 
W sumie to nie jestem pewny, czy wiedziała, kim on jest. Na początku wychowywała mnie 
matka, ale spieprzyła sobie życie i wylądowałem u mojej babci. Zaczęła pić bez umiaru, aż 
w końcu prawo do opieki dostała moja babcia. Matka miała mnie odwiedzać i od święta się 
pokazała. Ale dziwna z niej osoba. W sumie to jakaś zakręcona była, to chyba przez to, że 
nie mogła znaleźć sobie nikogo porządnego. Najpierw był jakiś stary gnojek, potem przy-
chodził do niej jakiś dresiarz czy cholera wie kto i za każdym razem był ten sam scenariusz: 
wycackał ją, pobawił się i zostawił. I tak się zaczęła staczać. Aż w końcu ją załatwili. Dwa 
lata temu została znaleziona na klatce schodowej cała pobita. Sekcja zwłok wykazała, że była 
pijana. W sumie to nie wiadomo, czy był to gwałt, czy to jakiś alfons ją załatwił. Spotykała 
się z menelami, to nie wiadomo, kto ją tak urządził. Szkoda, życie ją przykro doświadczyło 
i biedaczka była za słaba, żeby sobie sama dać radę. [CH:15 L, W 8]
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Babcia moja to wspaniała kobieta, serce by oddała za nas. Dziadek mój zmarł na 
zawał, więc go za dobrze nie pamiętam. Ale babcia nadrabia za wszystkich, jest babcią, 
dziadkiem, mamą i tatą. Harda z niej kobieta, nigdy nie dała sobie w kaszę dmuchać. Mam 
młodszą siostrę. Ona w przeciwieństwie do mnie zna swojego ojca, ale też był z niego 
kawał gnoja i się nie przyznaje. Trochę się o nią martwię. Nie chcę, żeby źle skończyła. 
Słabo się uczy, ale to przez lenistwo, a nie że głupia jest czy coś. W końcu to moje oczko 
w głowie i jesteśmy tylko my: ja, ona i nasza babcia. [CH:15 L,W 11]

Mieszkam z matką i jej kochankiem. Ojciec mój zostawił nas trzy lata temu. Wyjechał 
za granicę do pracy, poznał tam jakąś d... i zostawił nas. Bo kogo obchodziłaby piątka 
dzieci. Matka moja związała się z jakimś popaprańcem, bo nie dawała se rady. Rozwiedli 
się, ojciec płaci alimenty i tyle go widziałem. [CH:15 L,W 12]

Wychowuje mnie matka, mój stary zmarł w styczniu, znalazła go sąsiadka. Leżał 
w chlewku, w którym ostatnio mieszkał. Matka wywaliła go z domu, bo za dużo pił i nie 
mogła dać se z nim rady. Wszyscy myśleli, że się zachlał i śpi, ale sąsiadka podeszła do 
niego i okazało się, że już nie żyje. [CH:15 L,W 1]

Matka moja była alkoholiczką mimo tego, że w domu się nie przelewało. Jak przy-
chodziła do domu ze swoim nowym typkiem, to zawsze kończyło się awanturą, po pysku 
dostała, popłakała sobie i znowu do niego leciała. A my samopas, róbta co chceta. I tak 
nas sobie przyzwyczaiła. Mało się interesowała. Dobrze, że babcia moja. Babcia moja to 
jak nas wzięła w obroty, to prawie cholery przy nas dostawała. Dwójka dzieci, które miały 
już swoje w głowie, nie chciały się podporządkować, a ze szkoły ciągle przychodziły jak 
nie pały, to uwagi, to wezwania do szkoły. Babcię moją szanuję, ale ja i tak chodzę swo-
imi drogami, wkroczyła i zabrała nas. Jednak niektórych nawyków nie da się wyleczyć. 
U babci to zupełnie inna gadka, były zasady, kary i nagrody. Nie było lekko, jak mnie 
na fajkach przyłapała, w pysk dostałem tak, że trzy dni z siną gębą chodziłem. Zawsze 
mówiła, że mają być ze mnie ludzie, a nie czwartaki. [CH:15 L,W 13]

Rodzice badanych chłopców w nowej rzeczywistości nie radzą sobie z włas-
nymi problemami, dlatego też nie są w stanie opiekować się swoimi dziećmi ani 
ich wychowywać. W wypowiedziach respondentów bardzo często pojawia się 
motyw przejęcia obowiązków rodzicielskich przez dzieci.

W domu każdy robi, co chce. Najlepiej jest, kiedy każdy bierze d... w trach i przycho-
dzi wieczorem. Jak ten stary gnojek ma szał, to próbuje fikać, ale ja tam nie dam małych 
ruszyć. Jak matka taka głupia, to niech sobie daje po ryju nastrzelać, ale ich nie dam 
skrzywdzić. Nieraz musiałem mu nastrzelać po mordzie i już ich nie rusza. Wie, że nie 
ma ze mną żartów. Sam muszę dopilnować, czy im niczego nie potrzebuje. Sprawdzam, 
czy się nie szlajają, jakby nie patrzeć, to jestem najstarszy i jako jedyny muszę się tym 
wszystkim zająć. Nie mogą się stoczyć. Muszę udowodnić tym wszystkim gnojkom, że 
wyjdziemy na ludzi, nie dam sobie w kaszę dmuchać, starzy tu dali dupy, bez dwóch zdań. 
Nie wiem dlaczego, czym my tu zawiniliśmy, kto im kazał tyle sobie dzieci robić. Takie 
z nich gówniarze, myślą tylko o sobie. [CH:15 L,W 1]

Najmłodsza to ona ma najbardziej przesrane, ciężko małej, ale co, ona na razie taka 
beztroska jest. Nie wie, jakie życie jest ciężkie. Na razie ma w głowie lalki i koleżanki. 
Liczę na to, że da se radę. Matka moja jest bezrobotna, świetna z niej krawcowa, ale za nic 
się nie zabiera. Ciężko jej samej z naszą popapraną piątką. Szkołę skończyła na siódmej 
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klasie, a teraz to już nie czasy, żeby się za szkołę zabierać − za stara jest. Kasę mamy z tego, 
co się na lewo zarobi, no i renta po ojcu jest jeszcze, szału nie ma. [CH:15 L,W 3]

Mam czworo rodzeństwa, trzy młodsze siostry i brat. Ich to mi naprawdę żal. Muszą 
żyć w tej patologii, a że są takie małe, to nawet nie mogą nigdzie pójść. [CH:15 L,W 6]

Kiedy mam trochę luzu, to nie wracam do domu − albo idę z kumplami, albo sam się 
gdzieś błąkam. W domu jestem zazwyczaj gościem. W tej klitce nie ma dla mnie miejsca, 
muszę sam o siebie dbać. Muszę wiedzieć, co się w domu dzieje, więc kręcę się nieda-
leko, żeby w razie co interweniować. Rodzeństwo moje też wie, jak zająć się sobą, więc 
w wolnej chwili też urywają się z domu do koleżanek albo gdzieś połazić. Chciałbym 
się czasami urwać i nigdy nie wracać, tylko raz nie mogę ich zostawić, a dwa nie mam 
dokąd pójść. Super jest pochodzić sobie gdzieś samemu, zabunkrować się gdzieś głęboko 
i mieć wszystko w dupie. Ale wyrzuty sumienia są o wiele gorsze. Nie mogę im zrobić 
podobnego świństwa tak jak reszta. Byłbym nikim. Bardzo często śpię u tego bambra. 
Mam tam takie lokum koło stodoły, taka buda, całkiem przytulnie. [CH:15 L,W 12]

Spotykamy się na mieście albo za starą budą. Czasami siedzimy na murku u księdza, 
latem to dopiero jest wypas, bo zawsze na pachtę można chodzić. Matka gdzieś ma, z kim 
się kumpluję. Cieszy się, jak kasę do domu przyniosę, gdzieś ma, skąd one są. Ważne, że 
załatwione. O ile psy do nas nie przychodzą, o tyle jest spokojna. Co jak co, ale zamknąć 
się nie dam. Jak już mnie zabraknie, to nikt ich z tego szamba nie wyciągnie. Bo kogo 
ja mam poprosić o pomoc? Rodzina nasza nie jest nic lepsza. Trzech braci mojej mamy 
mieszkało na dworcu. Jednego z nich znaleźli dwa lata temu na dworcu w Warszawie. 
Dostał zawał i zmarł. Zostało jeszcze dwóch, tak naprawdę to nikt nie wie, gdzie oni teraz 
są. Wiemy tylko, że żyją. Co jakiś czas dają o sobie jakiś znak. Moi kumple to też nie 
mają lżej, co jeden to lepszy. [CH:15 L,W 3]

Czas wolny mija bardzo szybko. Z kumplami zawsze znajdzie się coś ciekawego do 
roboty. Zawsze są do zrobienia obowiązki, no i oczywiście przyjemności. Poza domem 
spędzam mnóstwo czasu, może lepsze byłoby pytanie, ile czasu spędzam w domu. Od-
powiedź byłaby prosta, czasami zdarza mi się spać. Staram się co jakiś czas pokazywać. 
[CH:15 L,W 6]

Mojego tatę też kocham, ale jak nie pije, wtedy jest fajnie, bawi się ze mną i moimi 
braćmi i mama nie jest smutna, ale to jest tak tylko czasami. A najbardziej nie lubię, jak 
tata idzie gdzieś do baru, bo wtedy przychodzi bardzo późno w nocy, albo na drugi dzień 
i martwię się o niego. [CH:15 L,W 16]

Badani chłopcy doświadczają nie tylko braku opieki. Bardzo często biorą na 
siebie odpowiedzialność za losy całej rodziny, troszczą się o swoje rodzeństwo, 
zarabiają na utrzymanie, często towarzyszy im również dojmujące poczucie 
wstydu, bezsilności i upokorzenia z powodu zachowania rodziców.

Najgorsza siara była w zeszłą sobotę, tak się nachlali, że nie była w stanie dojść do 
domu. Wyszedłem na schody, jak widziałem, jak leży na drodze, leciałem, bo myślałem, że 
coś jej się stało, a ona była po prostu tak zalana, że nie mogłem sam jej podnieść. Zatrzy-
mał się jakiś facet, żeby sprawdzić, co jest grane, zdążyłem mu tylko powiedzieć: „Niech 
Pan nie dzwoni na policję, ona żyje”. Pomógł mi ją zanieść do domu, lała się nam przez 
ręce jak worek ziemniaków, cycki miała na wierzchu, sama się nie kontrolowała. Była 
cała mokra, padał deszcz, a przez to, że leżała na drodze, była cała brudna, a ten gnojek 
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zamiast ruszyć dupę i nam pomóc, krzyczał na całą ulicę: „Zostawcie to ścierwo, niech 
zdechnie”. Taki sobie los wybrała, z totalnym nierobem. Tak mu właśnie na niej zależało. 
Jak dobrze, że było późno i nikt tego nie widział, a najważniejsze, że reszta w domu już 
dawno spała. Jej fagas to totalny palant. Nigdy się w życiu nie narobił. Za 1000 zł robić 
nie będzie, w domu nic nie zrobi, bo ma od tego ludzi. Jak się coś zepsuje, to też nie ruszy, 
zresztą wszystko, co lepsze, to już dawno wyniósł i opchnął. [CH:15 L,W 10]

Z przytoczonych wypowiedzi wyłania się świat życia codziennego dzieci uli-
cy oraz świat życia codziennego ich najbliższych. Jest to obraz rodzin ubogich, 
bezrobotnych, wielodzietnych, często dotkniętych problemem alkoholowym, 
rozbitych, słabo wykształconych, o niskich standardach socjalno-bytowych, do-
tkniętych chorobą, przede wszystkim zaś jest to świat, w którym dzieci biorą 
na siebie trud utrzymania swoich rodzin, dzieci zatroskanych o byt materialny, 
które przejęły role rodzicielskie, zastąpiły niewydolnych życiowo i wychowaw-
czo rodziców. Jest to również świat dzieci zatroskanych o losy rodzeństwa, do-
strzegających proces degradacji swoich rodziców, braci i sióstr, a czasem również 
swój. Świat, którego doświadczają, jest przepełniony cierpieniem, poczuciem 
wstydu, bezradności, ogromnym osamotnieniem, zagrożeniem oraz deprywacją 
podstawowych potrzeb.

Dom, który jest symbolem bezpieczeństwa, ciepła i równowagi, dla dzieci 
żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych jest miejscem mało bezpiecznym. Bezro-
bocie, niski status społeczny i ekonomiczny, alkohol, konflikty rodzinne, pełna 
brutalności atmosfera powodują, że w takim domu dzieci uczą się agresji, wro-
gości i innych niepożądanych zachowań. Często wykorzystywane, narażone na 
przemoc, są ofiarami nieumiejącymi się bronić. Uciekając od przykrych realiów, 
w wyobraźni budują swój świat, w którym żyją według własnych reguł. Niektó-
re z nich, aby przetrwać, uciekają na ulicę. Ich zdaniem, stwarza im ona takie 
możliwości1�.

Dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej potwierdzają swą tożsamość 
wśród osób mających podobne jak one problemy. Na podstawie sposobu po-
strzegania ich przez osoby z najbliższego otoczenia dzieci tworzą koncepcję 
i obraz własnej osoby. Dominującym rysem tożsamości badanych chłopców jest 
negatywne postrzeganie własnej osoby oraz świadomość postępującego procesu 
marginalizacji.

Oprócz moich kumpli nie trzymam się z nikim. Omijają mnie łukiem, że co, bo ja niby 
gorszy czy jaki? Lalusie mają kasę, to szpanują, a ja skąd mam se wziąć na komórę albo 
jakieś wypasione adki? Patrzą na mnie spod byka jak na dziwoląga, bo nie ma firmówek, 
to zaraz wieśniak, ale ja im jeszcze pokażę, że na ludzi wyjdę. [CH:15 L,W 13]

Gdzieś to mam, co oni sobie o mnie myślą, jak ktoś mnie wnerwi, to wiem, jak się 
sprawy załatwia. Dwa szybkie i zaraz inaczej na ciebie patrzą. I to mnie wkurza, bo co 

1� B. Głowacka, op. cit.
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myślą sobie, że lepsi są? Fajnie jest, jak się ma kupę kasy i niczym się człowiek nie 
martwi. A tu? [CH:15 L,W 11]

Ja wiem czy dziecko ulicy? Nie siedzę na dworcu i tam nie żebram. Mam gdzie mieszkać, 
tylko mnie nosi po świecie za lepszym chlebem. Czy to dziwne, że uciekam od problemów? 
Każdy miałby już dość takiego życia. Jestem młody, chcę wszystkiego spróbować. Chcę 
żyć lepiej. Może ktoś zauważy wreszcie, że niektórym ludziom naprawdę żyje się ciężko. 
Dziecko ulicy, ja wiem, to nawet całkiem dobra nazwa. Wychowała mnie w sumie ulica. 
Każda ma swoje reguły i nie ma co fikać, lepiej je poznać prędzej niż później. Ulica to mój 
dom, tam zarabiam, spędzam czas z kumplami, no i śpię. Może gdyby było coś, co ciąg-
nęło mnie do domu, może gdybym miał własny kąt i coś, co byłoby tylko moje, to i bym 
siedział w tym domu. A tak nie ma miejsca, człowiek nie słyszy własnych myśli, awantury 
od rana, to lepiej wziąć d... w garść i poszukać sobie innego zajęcia, a przede wszystkim 
mieć święty spokój. Dobrze jest tak popatrzeć na to wszystko z daleka, a to daje ulica, tam 
żyje się innymi problemami. Problemami innych kategorii. [CH:15 L,W 13]

J. Kurzępa zwraca uwagę na to, że postawy rodzicielskie tej kategorii dzieci 
wzmacniają naturalną sytuację socjalizacyjną osadzoną w reprodukcji wzorów 
społecznych, przejawiającą się w zawężonej perspektywie emancypacyjnej mło-
dego pokolenia. W efekcie pojawiają się nowe pokolenia osób o ograniczonej per-
spektywie interpretacyjnej wobec zmieniającej się rzeczywistości, rozumienia jej 
i nabywania kompetencji znalezienia się w niej. Taka sytuacja przy ograniczo-
nym zasobie kapitału kulturowego i społecznego może prowadzić do zwracania 
się ku zachowaniom, których skuteczność w krótkoterminowej perspektywie 
może wydawać się wystarczająca, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej 
nie poprawia dostatecznie kondycji jednostki. Najczęściej są to postawy niekon-
struktywne, wśród których przeważają zachowania patologiczne, ucieczkowe 
lub buntownicze. Wśród wielu przejawów zachowań społecznych pojawiających 
się w nowej rzeczywistości społecznej autor wymienia tendencję do zachowań 
ekshibicjonistycznych, przez które rozumie sposób zachowania się jednostki 
polegający na nadmiernym zaznaczaniu swojej obecności w życiu grupy lub śro-
dowiska. Motywem zachowań ekshibicjonistycznych jest chęć bądź konieczność 
zaznaczenia swojej obecności, by zniwelować stan deprywacji. Zachowania eks-
hibinicjonistyczne bywają także formą opresji skierowaną wobec osób lub in-
stytucji uznawanych za wrogie, nieprzyjazne, stają się swoistą formą prowokacji 
czy próbą walki o własne prawa. Jest to również próba wyjścia z getta, izolacji, 
paradoksalnie, opierając się na zachowaniach uznanych za dewiacyjne1�.

Żaden z nas nie był karany, jeszcze, choć już czasem mało brakowało, żeby się w coś 
wpakować, ale udało się zwiać w odpowiednim momencie. Dobrze jest czasem zaświ-
rować, nie można pokazać, że się boisz, bo wtedy jesteś nikim. Że gliny tylko czekają, 
żeby za coś przymknąć. W mordę można dostać za darmo i najgorsze jest to, że tu, gdzie 
jestem, nic dobrego na mnie nie czeka. [CH:15 L,W 13]

1� J. Kurzępa, op. cit.
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W domu jestem gościem, wchodzę i wychodzę. Jak jest kasa, to pójdziemy sobie na 
piwo, za budkę, albo siedzimy na murku, jak jest ciepło. No i oczywiście szlugi muszą 
być obowiązkowe, jakby inaczej. Dzień bez fajki to dzień stracony. Wychodzę z domu 
z rana albo przychodzę w nocy, albo na drugi dzień, albo jakoś inaczej. No wiesz, jak 
jest sprawa do załatwienia, to przyjdę jakoś potem, po kilku dniach czy jak. Jakoś za dnia 
pojawię się na ulicy żeby mnie matka albo ktoś z sąsiadów widział, żeby nie panikowała. 
Ona wie, że ja i tak przyjdę. Spanie jest różne, czasami w chlewku, czasami w starej budzie 
albo stodole, albo na barakach. Są noce, w których się nie śpi, tylko załatwia się interesy. 
A czasami jak z kumplami popijemy, to już nic z tego dobrego nie wyjdzie, tylko od razu 
w kimono, tam, gdzie się da. Czasami trzeba się też powłóczyć po mieście, głupa popalić 
albo po prostu o niczym nie myśleć. Czas zabić. Jak się chodzi, to życie wygląda inaczej, 
ile można w kółko słuchać krzyków, wrzasków, oglądać ciągle zachlane mordy, zaćpane 
oczy czy pobite ryje. Czasami to się już rzygać na to wszystko chce. Lepiej wtedy wziąć 
d... w garść i w świat, a co tam, a może coś lepszego się przydarzy. Czasem to sobie tak 
myślę, że może jakbym gdzieś wyjechał na gapę, załapał się gdzieś i zarabiał dużo kasy, 
zacząłbym wszystko od nowa. Zapomniałbym o tym całym burdlu, o tym, że cały czas 
żyje się na krawędzi. [CH:15 L,W 14]

Mamy w sumie trochę na sumieniu, ale nie będę o tym gadać. Mogłabyś mieć dowody na 
to, by nas zamknąć. Albo jedno Ci opowiem, żebyś miała o czym pisać. Ostatnio okradliśmy 
twojego sąsiada. W sumie dużej straty nie było, wynosiliśmy mu z placu trochę węgla na 
wózek, bo nie było czym palić w piecu. Jak nas dorwał, to w sumie żal mu się zrobiło i nam 
odpuścił, ale zagroził, że jeszcze raz i zgłosi na nas do smerfów. [CH:15 L, W 4]

Czasami to chciałbym im wszystkim nakopać po mordzie, gnoje myślą, że mogą 
tak ludźmi pomiatać. Najgorzej mnie wkurzają, jak tych moich małych denerwują i im 
dogadują. Wtedy muszę wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać im, co myślę. Po takich 
akcjach jest na dłuższy czas święty spokój. Jak skończą gadać, to zaczynają krzywo patrzeć. 
Najlepiej mieć to wszystko głęboko w d..... Człowiek, który się nie przejmuje, najlepiej na 
tym wychodzi. Pomoc ze szkoły jakaś jest, rzeczy, pieniądze i książki, od czasu do czasu 
wymyśla jeszcze coś innego, żeby nie było, że nic nie robią. [CH:15 L, W 14]

Zawsze chodzimy na mecze, naszych trzeba wspierać. Wierzyca Pelplin! Jest jedna 
rzecz, którą uwielbiam: piłka nożna to moje życie. Byłem całkiem dobry w te klocki, no 
ale cóż, inną drogą poszedłem... Trudno, raz pod wozem, raz na wozie. Ostatnio dużo 
chodzimy na działki. Tam to się dzieją przekręty, ale o tym nie będziemy gadać. Sorry. 
[CH:15 L, W 14]

Pieniądze to wcale nie taka trudna sprawa. Uczciwe pieniądze to już trochę gorzej. 
Zazwyczaj to zbieramy złom. Zdarzały się jakieś drobne kradzieże, ale nikt na tym nie 
ucierpiał. Nic szczególnego. Czasami idziemy za maszków na wesele, jakaś flaszeczka 
zawsze wpadnie. Wystarczy dobrze się przebrać i nawet nikt nie wie kim byli przebie-
rańcy, bo przecież nas nie znają. Mamy jeszcze taką specjalną fuchę, ale to nie nadaje się 
na opisanie. Karany był tylko brat Bossa, taki pomylony gość. Nie można nawet krzywo 
spojrzeć, bo zaraz by lać chciał. Wyszedł z kicia niedawno, ale myślę, że to kwestia czasu, 
żeby go znowu zamknęli. [CH:15 L, W 7]

Jak dobrze zabalujemy, to do rana zejdzie. I wtedy nocujemy poza domem. Czasami 
jak nas coś najdzie, to jedziemy sobie świat pozwiedzać. Zobaczyć po innych wiochach 
i siarę pokręcić. Już nie raz musieliśmy wpieprzyć takim dresiarzom, bo się za wiele 
rzucali. [CH:15 L, W 11]
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Jedną ze strategii przyjmowanych przez dzieci ulicy jest ucieczka od proble-
mów.

Czasami to mam dość takiego życia. Ciężko mi samemu to ciągnąć wszystko. Chciał-
bym dać im coś lepszego, ale nie potrafię. Pracując lub szwendając się po ulicy, człowiek 
jest jakby inną osobą. Czasami dzięki niej potrafi zapomnieć o wszystkich problemach. Na 
ulicy nie musisz oglądać zachlanej mordy, zastanawiać się, co by tu zrobić, żeby zarobić. 
Z kumplami rozmawia się o innych sprawach, piłce, dziewczynach. Dla rozluźnienia to 
sobie szlugi zapali, piwko wypije albo jakieś tanie wino i zaraz człowiekowi weselej na 
sercu. Dlatego warto uciekać do lepszego życia. Mówią, że szczęście jest jak cień, chodzi 
za Tobą nawet wtedy, kiedy o nim nie myślisz, ale prawda jest taka, że ja muszę je cały czas 
gonić, a najgorsze jest to, że zawsze przegrywam i nie mogę je złapać. [CH:15 L,W 3]

Mamy taką swoją paczkę. W sumie to bardzo dużo rzeczy robimy razem. Jestem 
szefem, myślę, że mogę tak siebie nazwać, zresztą ksywa moja to Boss. Jest nas siedmiu, 
mówią na nas: „siedmiu wspaniałych”. W sumie to razem spędzamy kupę czasu, ta sama 
buda, to samo śmierdzące podwórko i każdy z nas ma większe lub mniejsze problemy na 
głowie. Jest nas siedmiu, jednak czasem dochodzą do nas mój brat i jego kumple, wszystko 
zależy od roboty, jaką robimy. Jak są z nami, zaczynają się już sprawy poważne, muszę być 
twardy, nie dać po sobie znać, że idzie coś nie tak albo że mam stracha. [CH:15 L,W 1]

Czas, jaki spędzam na ulicy, to tak naprawdę moje życie. Myślę, że w ten sposób szu-
kam swojej drogi życiowej. Nie chcę żyć tak jak moja matka, ale czasami to sam wybieram 
taką samą drogę. Na ulicy to jest inaczej, sam decyduję o wszystkich sprawach. Jestem 
facetem, muszę sam wiedzieć, co dobre, a co złe. Nie siedzę w domu, bo przypomina mi 
się, że tak naprawdę nikomu na mnie nie zależało, tylko mojej babci. Wkurza mnie to, że 
cały czas ją zawodzę. Ale ta ciekawość jest silniejsza ode mnie. Chciałbym się wyrwać 
i o wszystkim zapomnieć. Tylko tak się nie da. [CH:15 L,W 13]

W sumie kumple to jak rodzina, jeden cel, ten sam problem i ta sama przygoda. Często 
siedzimy na murku przed szkołą, ale ostatnio znaleźliśmy sobie lepszą norę. Stara rudera, 
jakiś opuszczony budynek na polach, przynajmniej święty spokój, nikt nie przychodzi 
i dupy nie truje. [CH:15 L,W 13]

Moi kumple to jak świętość, „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Razem jest 
nas siedmiu, mówią na nas: „siedmiu wspaniałych”. Zawsze kręcimy bekę, zawsze jest 
siara... Ostatnio dla beki zwinęliśmy coś ze sklepu. Ale nie ma co się tam pokazywać, 
jak tylko coś, to pewnie zaraz po gliny zadzwonią. Chodzimy razem wszędzie, głównie 
zasiadujemy na murku, w chlewku i na polach. [CH:15 L,W 7]

Szefem jest Boss, on zajmuje się atrakcjami, i w ogóle wszystkim, co się nawinie. 
Każdy z pozostałych osób zajmuje się czymś innym. Każdy ma coś charakterystycznego 
w sobie. Babcia moja nie cierpi ich. Jak ich widzi, to zaraz ataku dostaje. W sumie nie 
mogę z nimi kumplować się, ale cóż, w tej kwestii przegrywa. Zawsze mi gada, że mam 
zmienić znajomych, bo mają zły wpływ na mnie. Pierdzieli farmazony. Zresztą to moje 
życie, oni wiedzą, co ja czuję, mają takie same marzenia jak ja. Pewnie dlatego tak wiele 
nas łączy. [CH:15 L,W 1]

Samotność i brak zaufania to kolejne ważne kategorie konstruujące tożsa-
mość dzieci żyjących w ubóstwie.



150

Jolanta Sokołowska

Mimo wszystko, że tak wiele mamy wspólnego, to myślę sobie, że każdy z nas ma się 
na baczności. Przynajmniej ja boję się, że mogą mnie kiedyś w coś wrobić albo zostawić 
samego. Życie nauczyło mnie, że trzeba uważać, że ludzie są przewrotni i wszystko kręci 
się wokół kasy. [CH:15 L,W 5]

Mam tam paru kumpli, ale w zasadzie to więcej czasu spędzam sam. Z kolegami to 
dobrze na obrazku, a jak przychodzi co do czego, to głupa palą i wszyscy w d.... cię mają. 
Kolegów mam sporo, zawsze jest z kim pójść. Ale przyjaciela to nie mam żadnego. Nie 
ufam ludziom, nigdy nie wiadomo, czy jakichś swoich celów ukrytych w tym nie mają. 
Trzymam się z paroma osobami, ale tak naprawdę to swoimi ścieżkami chodzę. Mam 
swój świat i czasami to takiej osobności potrzebuję. [CH:15 L,W 4]

Zresztą jak pokażę, że nie daję rady, to mnie zniszczą. Moja matka to ona nic nie 
wie. Więcej mnie nie ma niż jestem, to w sumie nie wie, czy mam jakieś problemy, 
czy nie. Jestem facet, muszę sobie radzić sam ze wszystkim. W sumie doszedłem do 
wniosku, że nie ma już co liczyć na nikogo, tylko trzeba brać dupę do roboty. I tak 
chodzę z kumplami, złom noszę, to zawsze coś wleci do kieszeni. Tak myślę, że chyba 
się cieszy, że mam jakieś zajęcie i do roboty się palę, więc póki co, kumpli moich lubi. 
[CH:15 L,W 14]

Z tych relacji wyłania się obraz dzieci podlegających procesowi marginali-
zacji, doświadczających samotności i braku zaufania, które często uciekają od 
problemów. Częstym doświadczeniem badanych dzieci jest negatywne postrze-
ganie własnej osoby, zarówno przez nie same, jak i przez ogół społeczeństwa, 
w tym wypadku nauczycieli i rówieśników. Negatywny odbiór tożsamości tej 
kategorii dzieci kształtuje się w relacji bumerangu pomiędzy grupą odniesienia 
a opinią społeczną. Niska ocena możliwości tych dzieci koreluje z postawą społe-
czeństwa oceniającego je jako jednolitą, negatywną grupę wzbudzającą niechęć 
lub litość. Wyzwala to raczej odruch dawania jałmużny niż zainteresowania się 
ich losem i zaoferowania pomocy.

Rodziny, w których się wychowują, to rodziny wieloproblemowe, w których 
następuje sprzężenie różnych niekorzystnych indywidualnie i społecznie zja-
wisk. Bez pomocy z zewnątrz rodziny te nie są w stanie same zaspokoić potrzeb 
dzieci, dlatego też pomoc skierowaną do tej grupy dzieci trzeba prowadzić wie-
lotorowo. Musi to być pomoc skierowana zarówno do samych dzieci, jak i do ich 
rodziców.

Streetworker jako osoba udzielająca wsparcia dzieciom ulicy

Analiza biografii tej kategorii dzieci wskazuje, iż wchodzą one w proces mar-
ginalizacji i wyłączenia społecznego bardzo wcześnie. Traumatyczne etapy bio-
grafii tych młodych osób wskazują na konieczność pomocy i wsparcia, które 
trzeba potraktować jako rodzaj profilaktyki zabezpieczającej je przed procesem 
szybkiej degradacji społecznej. Myślę, że taką szansą są projekty pracy ulicznej 
prowadzone wśród dzieci i młodzieży żyjącej na ulicy oraz z ich rodzinami.
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Polski system opieki gwarantuje pomoc dzieciom będącym w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej. Nie ma u nas dzieci żyjących na ulicy, bezdomnych. Można 
jednak postawić pytanie o to, czy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 
i patologicznych mogą liczyć na pomoc innych osób znaczących w najbliższym 
środowisku. W systemie opieki nacisk kładzie się na placówki opieki całodo-
bowej. Zaniedbana jest sfera opieki środowiskowej. Zbyt mało jest placówek 
opieki środowiskowej, które podejmą pracę z dzieckiem, zanim nastąpi koniecz-
ność całkowitego oderwania go od rodziny, umieszczenia w domu dziecka czy 
w innej placówce opieki całkowitej. Analiza materiału biograficznego wskazu-
je na to, iż należałoby zastanowić się nad tym, co zrobić, aby system opiekuń-
czo-wychowawczy lepiej odpowiadał potrzebom dzieci z rodzin niewydolnych, 
nie dopuszczając do pogłębiania ich zaburzeń. Najbardziej celowe wydaje się 
rozwijanie i upowszechnianie profilaktyki wychowawczej. Przykładem są śro-
dowiskowe ogniska wychowawcze, współpracujące z pedagogami rodzinnymi, 
wychowawcami podwórkowymi oraz pracownikami ulicznymi. Ciekawym 
pomysłem wydaje się poszerzenie działalności profilaktycznej o nowe metody 
pracy z dziećmi spędzającymi większość czasu na ulicy. Do takich interesują-
cych metod pracy w środowisku należy między innymi metoda streetworkingu, 
nazywana też metodą outreachu, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy ‘sięgać 
poza, chwytać na zewnątrz’. Streetworker realizuje program niezależnie od jego 
odbiorcy, poza murami placówki, w aktualnym miejscu przebywania osoby po-
trzebującej, na jej bezpiecznym terenie, w jej czasie i na jej zasadach. Metoda 
streetworkingu opiera się na założeniu, że osoby znajdujące się „na ulicy” są in-
tegralną częścią społeczeństwa, wobec czego powinny być również objęte opieką 
zdrowotną, wsparciem psychicznym, a co najważniejsze, pomocą socjalno-byto-
wą. Cel streetworkingu to poprawa jakości życia oraz doprowadzenie do zmiany 
postawy i sposobu myślenia osób żyjących na ulicy. Podstawowym zadaniem 
streetworkerów w odniesieniu do dzieci i młodzieży jest wsparcie oraz pomoc 
w zdobyciu doświadczeń wykraczających poza przetrwanie14.

Zasady pracy pedagoga ulicy:
− systematyczne spotkania z pedagogiem mają pomóc dziecku w wyjściu poza 

jego naturalne środowisko;
– pracę z dziećmi ulicy zaczyna się w środowisku życia dziecka, ale po to, aby 

umożliwić dziecku wyjście poza to środowisko;
– pedagog organizuje wyjścia w nowe, nieznane miejsca – w niewielkich grupach 

liczących dwoje – troje dzieci – to ogranicza wpływ wzorców grupowych i stwarza 
dziecku możliwość pełnego korzystania z odkrywanych miejsc;

– każde dziecko uczestniczy w dwóch – trzech wyjściach tygodniowo;
– łączna liczba dzieci, z którymi pracuje pedagog przez okres dwóch lat, wynosi 

około dwudziestu;

14 D. Cueff, Potrzeba działań pedagogicznych w środowisku otwartym, [w:] Streetworking…, op. cit.
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– wychowanie to ukierunkowane działania i rozwijanie u dziecka zdolności war-
tościowania;

– trzeba pokazać dziecku − nie słownie, lecz na podstawie doświadczenia − że spo-
łeczeństwo zbudowane jest według zróżnicowanych reguł. Reguły nie są dane z 
góry – to twór społeczny, kształtowany przez jednostki na gruncie ich wzajemnych 
relacji i ich stosunku do społeczeństwa, są względne, niestałe, poddają się mody-
fikacji; uświadamiając dziecku istnienie danych reguł tworzących społeczeństwo, 
kształtujemy jego zdolność do samodzielnej oceny, wydawania sądów;

– pedagog ulicy udziela wsparcia dziecku, ale też organizuje wsparcie dla dziecka 
(służby socjalne, placówki opieki zdrowotnej, szkoła) w środowisku, wie, kto 
może pomóc dziecku, z którymi instytucjami może próbować współpracy;

– podstawowe zadanie pedagoga polega na znalezieniu sposobów i określeniu 
zasad uczestnictwa dzieci w realizacji projektów; uczestnictwo w projektach 
daje dziecku możliwości zdobycia nowych doświadczeń i uświadomienia sobie, 
że potrafi czegoś dokonać;

– w trakcie realizacji projektów dziecko uczy się myśleć samodzielnie; „potrafisz” 
to przekonanie, które trzeba wpoić dziecku, które przyswoiło sobie przypisywany 
mu wizerunek dziecka nieprzystosowanego społecznie, nieuka;

– najważniejsze jest dziecko, jest głównym beneficjantem, siłą sprawczą oraz 
centrum działań pedagogicznych.
T. Szczepański, pracujący z dziećmi ulicy i ich rodzinami, uważa, iż nale-

ży dostrzegać w nich to, w czym są naprawdę dobre, chwalić przy każdym naj-
mniejszym osiągnięciu. Najważniejsze jest dawanie nadziei15.

Streetworker, pracownik uliczny, pedagog uliczny wykonuje swoją pracę 
w środowisku przebywania odbiorców programu – rozmawia, motywuje, stara 
się zachęcić do ponownego skorzystania z instytucji pomocowych, udziela takiej 
pomocy, jakiej jego klient w danym miejscu i czasie potrzebuje (na przykład pro-
gramy wymiany igieł i strzykawek), wspiera. Jeżeli są to dzieci przebywające na 
ulicach miast, działania mają głównie na celu motywację do udziału w zajęciach 
organizowanych w świetlicach: pedagodzy ulicy starają się pokazać zaniedba-
nym i znudzonym dzieciom inne sposoby spędzania wolnego czasu. Ważnym 
aspektem realizowanym podczas wyjść w teren jest edukacja twarzą w twarz, 
indywidualne odpowiadanie na potrzeby klienta1�.

* * *

Wśród projektów1� skierowanych do dzieci i młodzieży spędzających więk-
szość czasu na ulicy na uwagę zasługuje między innymi PROGRAM „ULICA” 

15 T. Szczepański, op. cit.
1� A. Michalska, Doświadczenia w pracy metodą streetworkingu w Polsce, [w:] E-przewodnik street-

workingu, Agenda Bezdomności, Gdańsk �00�.
1� Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Outreachu (OKO), Gdańsk, � września �00� roku.
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realizowany przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu. 
Celem projektu jest dotarcie do młodzieży z grup ryzyka, zagrożonej patologia-
mi społecznymi, z rzetelną informacją na temat zagrożeń, z którymi może się 
spotkać, miejsc, w których może uzyskać pomoc oraz wsparcie w zorganizowa-
niu i realizowaniu przez nią inicjatyw młodzieżowych wolnych od uzależnień, 
opartych na jej pomysłach i potrzebach, we współpracy z organizacjami lokal-
nymi działającymi na tym terenie.

Program ma w założeniu podnieść u młodzieży świadomość zagrożeń wy-
nikających z niebezpiecznych zachowań, zwiększyć dostępność do placówek po-
mocowych oraz wykreować liderów młodzieżowych, którzy będą przekazywać 
pozytywne wzorce zachowań wśród rówieśników i organizować grupy młodzie-
żowe spędzające czas wolny aktywnie, z dala od uzależnień.

Program realizowany jest na terenie trzech gdańskich dzielnic: Dolne Miasto, 
Letniewo, Oliwa. Pracują tam dwuosobowe zespoły profilaktyczne streetworke-
rów w różnych porach dnia. Praca realizatorów programu polega na nawiązaniu 
kontaktu z młodzieżą z grup ryzyka, dotarciu z rzetelną informacją na temat 
zagrożeń, z którymi może się ona spotkać, oraz miejsc, w których może uzy-
skać pomoc i wsparcie w organizowaniu inicjatyw młodzieżowych. Realizatorzy 
udzielają dyskretnej pomocy psychologicznej w trudnych dla młodzieży sytua-
cjach życiowych. W sytuacjach kryzysowych mogą wezwać pogotowie ratunko-
we, policję, straż miejską lub dowieźć odbiorców projektu do wybranej placówki 
pomocowej.

Ciekawą propozycją jest na pewno PROGRAM „RAKOWICKA 10” prowa-
dzony przez Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krako-
wie. Grupa realizuje działania od ośmiu lat, jako organizacja istnieje jednak od 
lipca �004 roku. Osoby zaangażowane w powołanie CPES Parasol to pracownicy 
socjalni, socjologowie, pedagodzy mający stale uzupełniane, wszechstronne wy-
kształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą jak też 
ludźmi dorosłymi, działający na polu rozwiązywania problemów społecznych. 
Odbiorcami poszczególnych programów są osoby uzależnione, dyskrymino-
wane, wykluczone społecznie, znajdujące się niejednokrotnie w stanie silnego 
kryzysu.

Obecnie działaniem priorytetowym jest Program „Rakowicka 10”, który ini-
cjuje nową formę pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie Krakowa poprzez wdro-
żenie pracy w terenie (streetworking). Praca ta realizowana jest przez zespoły 
pracowników terenowych, którzy mają zadanie nawiązania i utrzymania kon-
taktu z dziećmi ulicy w ich środowisku. Pracownicy ci dysponują stacjonarnym 
zapleczem, są w stanie zaoferować konkretną pomoc, a ich kontakt i współpra-
ca z placówkami pomocowymi dla młodzieży na terenie Krakowa umożliwia-
ją osiągniecie głównego celu, jakim jest profilaktyka wykluczenia społecznego 
dzieci i młodzieży w dużej aglomeracji miejskiej.
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Sposoby realizacji Programu „Rakowicka 10”:
– praca terenowa w miejscach skupiających dzieci i młodzież (supermarkety, 

osiedla, okolice Rynku Głównego i dworców PKP i PKS);
– praca stacjonarna w Placówce Interwencyjnej – Rakowicka 10;
– pomoc socjalna (możliwość kąpieli, posiłku etc.);
– wsparcie psychologiczne;
– poradnictwo specjalistów (pracownik socjalny, prawnik, pedagog);
– grupy edukacyjne (w zakresie wskazanym na poziomie zadań projektu);
– działania mające na celu reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży, między 

innymi mediacje z rodzinami, instytucjami (takimi jak szkoła, policja, placów-
ka wychowawcza); współdziałanie z innymi placówkami oferującymi pomoc 
dzieciom i młodzieży.
Następna propozycja to praca środowiskowa prowadzona przez STOWARZY-

SZENIE GRUPA PEDAGOGIKI I ANIMACJI SPOŁECZNEJ w Warszawie. Od 
ponad dziesięciu lat pracownicy Stowarzyszenia pracują z dziećmi z warszaw-
skiej Pragi Północ, które spędzają cały swój czas w tej wyjątkowo problemowej 
części miasta − zagrożone uzależnieniami, przestępczością, agresją. Celowo nie 
stworzono kolejnej świetlicy czy klubu młodzieżowego. Streetworkerzy, pracując 
poza lokalem, docierają do najbardziej trudnych i zaniedbanych dzieci, z który-
mi inne formy pracy nie sprawdzają się, ponieważ nie są one gotowe uczestni-
czyć w zajęciach pozaszkolnych oferowanych przez stacjonarne placówki.

Zajęcia dla podopiecznych odbywają się w otwartej przestrzeni miasta (naj-
częściej poza dzielnicą, w której mieszkają), dzięki czemu nigdy nie są nudne 
i rutynowe, a to ważne w pracy z tego typu dziećmi. Realizowane są też prze-
różne projekty artystyczne, społeczno-kulturalne i sportowe, w których dzieci 
mogą pokazać się z nieznanej im dotychczas strony, osiągnąć sukces i podnieść 
zachwiane poczucie własnej wartości. Brak lokalu pozwala przeznaczyć całe 
zdobywane środki na celowe, bezpośrednie działanie na rzecz dzieci i ich real-
nych potrzeb.

Jako pedagodzy ulicy streetworkerzy są dla nich pomostem z niepatologicz-
nym światem i najczęściej jedynymi dorosłymi, z którymi dzieci potrafią się po-
rozumieć. To do nich dzieci te zwracają się o pomoc w rozwiązaniu problemów, 
dzięki czemu pedagodzy uliczni kontaktują je z różnymi specjalistami: tera-
peutami, psychologami czy seksuologami. Współpracują z ich rodzicami, pe-
dagogami szkolnymi, sądami i instytucjami pomocowymi, przez co są w stanie 
skutecznie im pomagać i sprawić, by w przyszłości nie trafiły do poprawczaków, 
ośrodków dla uzależnionych, więzień.

Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z innymi podobnymi inicjatywami 
na polu krajowym i globalnym. Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej jest 
przedstawicielem Polski do międzynarodowej siatki streetworkerskiej Dynamo 
International (www.travail-de-rue.net). Pracownicy Stowarzyszenia mają bogate 
doświadczenie, którym chętnie dzielą się ze wszystkimi zainteresowanymi pra-
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cą na rzecz wykluczonych i marginalizowanych w ich środowiskach. Są pedago-
gami, którzy wychowują ulice.

Ciekawy program realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
działające w Warszawie, realizujące PROGRAM „STACJA”. Jest to wielozada-
niowy, pomocowo-edukacyjny i interwencyjno-profilaktyczny projekt skiero-
wany do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka. Program „Stacja” powstał 
w maju �004 roku przy wsparciu Ośrodka Badań i Usług Psychologicznych Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego. W lipcu �005 roku koordynatorzy, wy-
chowawcy oraz sprzymierzeńcy Programu „Stacja” powołali Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Program „Stacja”, które otrzymało osobowość prawną 
w listopadzie �005 roku. Program „Stacja” jest pionierskim projektem w zakre-
sie rozwiązywania problemów dotyczących głównie zjawiska prostytucji dzieci 
i młodzieży. Odbiorcami są również młodzi ludzie nieprostytuujący się, będą-
cy w sytuacji kryzysowej lub skierowani z innych organizacji pozarządowych. 
Podstawowym zadaniem tego programu jest uruchamianie ogniwa łączącego 
bezpośrednio „dzieci i młodzież ulicy” z instytucjami pomocowymi funkcjonu-
jącymi na terenie Warszawy oraz wprowadzanie systemu prewencji i edukacji do 
środowisk zagrożonych demoralizacją, szczególnie prostytucją.

Podstawowe cele programu są następujące:
1) Udzielanie dzieciom i młodzieży będącym w sytuacji kryzysowej (między in-

nymi bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia) specjalistycznej pomocy 
pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej, medycznej i prawnej w celu poprawy 
zdrowia psychicznego i fizycznego oraz umożliwienia właściwego funkcjono-
wania społecznego.

�) Stworzenie „dzieciom i młodzieży ulicy” poczucia akceptacji i bezpieczeństwa 
oraz warunków sprzyjających odbudowie zaufania do dorosłych oraz instytucji 
edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

�) Zapewnienie bezpiecznego powrotu małoletniego do rodziny lub pomoc 
w umieszczeniu go w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwen-
cyjnego.
W ramach Programu „Stacja” realizowane zadania to:

− bezpośrednia praca w środowisku „dzieci i młodzieży ulicy” – metodą street-
workingu;

− interwencja i wsparcie – działalność Hostelu Interwencyjnego/świetlicy;
− praca z indywidualnym przypadkiem, poradnictwo medyczne, prawne, socjalne;
− Telefon Interwencyjny;
− szkolenie wychowawców, wolontariuszy, preedukatorów.

W Programie „Stacja” wychowawcy i wolontariusze są jednocześnie street-
workerami. W trakcie dyżurów streetworkerzy (zespół dwóch osób – kobieta 
i mężczyzna) przekazują młodzieży informacje na temat zagrożeń związanych 
z przebywaniem na ulicy. Przestrzegają przed grupami przestępczymi, han-
dlarzami narkotyków, osobami wykorzystującymi młodych ludzi do usług 
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seksualnych. Rozdają ulotki informacyjno-edukacyjne i ulotki Programu 
„Stacja”, a w przypadku nawiązania kontaktu z młodzieżą zagrożoną lub już 
prostytuującą się dołączają prezerwatywy. Osoby, które chcą skorzystać z ofer-
ty noclegowej, są zapraszane do Hostelu Interwencyjnego.

Urząd Miejski w Radomiu zainicjował w lipcu �00� roku nowatorski projekt 
„AUTOBUSY ZABAWY”, mający na celu dotarcie do środowisk, w których dzie-
ci nie korzystają z zajęć pozaszkolnych w świetlicach i domach kultury. Z uwagi 
na brak tego rodzaju ofert dzieci spędzają czas wolny na ulicach. W projekcie 
wzięło udział trzynastu młodych ludzi, którzy odbywali staż w Miejskim Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej, działającym przy Referacie Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Stażyści to osoby po stu-
diach pedagogicznych − dzięki pracy w autobusach zabawy mieli oni możliwość 
poznania środowiska, w którym dorastają dzieci zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym. Pedagodzy ci odbyli cykl szkoleń.

W ramach projektu powstały dwa autobusy: komputerowy i sportowy, spe-
cjalnie przystosowane do nowych zadań. Pierwszy został wyposażony w osiem 
komputerów z radiowym dostępem do Internetu. Dzięki niemu dzieci z różnych 
zakątków miasta mogą bezpłatnie nauczyć się obsługi komputera lub doskona-
lić ją oraz zdobyć przydatne w szkole informacje. Do „kafejki internetowej na 
kółkach” zaglądają także dorośli, poszukując ofert pracy, przeglądając strony 
radomskiego Urzędu Miejskiego oraz inne strony związane z regionem. Auto-
bus sportowy jest kompletnie wyposażoną salą gimnastyczną, a czasami staje się 
teatralną sceną czy po prostu miejscem, w którym można usiąść i porozmawiać 
o ważnych dla mieszkańców sprawach. Pedagodzy regularnie, co tydzień docie-
rali do pięciu dzielnic, gdzie nie ma świetlic i domów kultury.

W projekcie biorą udział wolontariusze. Oprócz dorosłych wolontariuszy, 
którzy pracują w autobusie zabawy, w rejony dzielnic jeżdżą także młodzi wo-
lontariusze, wytypowani spośród mieszkańców dzielnic socjalnych. Jest to dla 
nich zarówno forma aktywnego spędzania czasu wolnego, jak i możliwość na-
wiązania nowych przyjaźni oraz sprawdzenia się podczas imprez kulturalnych 
i sportowych. Obecnie pracę pedagogów wspomaga około dwudziestu młodych 
wolontariuszy, przeszkolonych w kierunku pedagogiki zabawy.

Kolejną propozycją jest projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży w Katowicach. W latach 199�–1995 prowadzono pracę 
uliczną wśród dzieci i młodzieży odrzuconych i zaniedbanych, głównie wą-
chających substancje toksyczne. Podstawę realizacji tego programu stanowił 
wolontariat. Od 1995 roku zaczęto realizować środowiskowy program resocjali-
zacyjno-wychowawczy „BYĆ”. Celem programu była pomoc młodzieży odrzu-
conej, zaburzonej emocjonalnie, zdemoralizowanej i dotkniętej przestępczością, 
uzależnionej od substancji psychoaktywnych. W latach 1999–�00� realizowano 
program „ULICA”, w ramach którego działał Punkt Pracowników Ulicznych. 
Działalność Punktu skierowana była do młodzieży odrzuconej, żyjącej na po-
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graniczu patologii, realnie zagrożonej różnymi jej formami, pochodzącej z ro-
dzin dysfunkcyjnych.

Od �001 roku pracę środowiskową prowadzą dwie świetlice terapeutyczne 
dla dzieci oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów 
Stróżów”. Jego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom zagro-
żonym marginalizacją społeczną. Pracę w środowisku prowadzi również Sto-
warzyszenie „Mocni w Duchu” działające w Łodzi. W ramach swej działalności 
uruchomiło ono księgarnię i Placówkę Wsparcia Dziennego „Anielisko”, która 
powstała w �004 roku. Pracownicy Stowarzyszenia ukończyli szkolenie z meto-
dy IV etapów Pedagogiki Ulicy GPAS-Francja.

Zakończenie

Z analizy sytuacji rodzinnej badanych chłopców, ich biografii wyłania się 
obraz dzieci cierpiących, straszliwie samotnych, dźwigających na sobie często 
ciężar utrzymania niewydolnych życiowo i wychowawczo rodziców. Myślę, że 
w ich życiu brakuje przede wszystkim dorosłych osób, które mogłyby udzielać 
im wsparcia i opieki. Badania na temat szkoły jako placówki wyrównującej szan-
se życiowe dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach o niskim statu-
sie socjokulturowym i ekonomicznym wskazują jednoznacznie, że nie spełnia 
ona tej funkcji18. Taką rolę mógłby w moim przekonaniu pełnić pedagog ulicy. 
Opisane programy niestety nie spełniają zapotrzebowania na pomoc w formie 
streetworkingu w naszym kraju, ponieważ jest ich ciągle jeszcze bardzo mało. 
Projekty pracy ulicznej skierowane do dzieci i młodzieży funkcjonują zaledwie 
w kilku miastach w Polsce. Brak ciągłości w ich finansowaniu powoduje, iż przy-
bierają one często formę działań akcyjnych. Dlatego też myślę, iż streetworking 
nadal jest brakującym ogniwem w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną 
w środowisku.
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Summary

Streetworking – the missing link

The text looks at the idea of streetworking, which emerges in Poland and is 
aimed at providing support and help to children and youngsters in danger of 
quick social degradation process, street children. The underlying question asked 
by the author concerns the way in which street children construct their identity. 
The answers are arise from the author’s own research conducted among junior 
high-school students, partly from minor towns in the Pomerania region. The text 
also describes street work programmes run in Poland, focusing on the idea of 
street working and its most important goals.


