
Renata Miszczuk

Młodzież niedostosowana społecznie
na świętokrzyskim rynku pracy
Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 24,
231-244

2014



Stu
dia

 Pe
da

go
gic

zn
e. 

Pr
ob

lem
y s

po
łec

zn
e, 

ed
uk

ac
yjn

e i
 ar

ty
sty

cz
ne

 2
01

4,
 t.

 2
4:

 2
31

–2
44

wprowadzenie

Bezrobocie w Unii Europejskiej wśród ludzi młodych między 15–24 
rokiem życia wynosi już ponad 23% 1. Z analizy dostępnych źródeł, m.in. 
z raportu „Młodzież na rynku pracy”, wynika, iż w 2009 r. było 24,4% 
bezrobotnej młodzieży w wieku 15–24 lat, w tym 17% to młodzi bez wy-
kształcenia średniego. Z raportu „Młodzi na rynku pracy. Raport z ba-
dania” 2 wynika, iż w 2012 r. było 25,2% bezrobotnej młodzieży w wieku 
15–24 lat. Raport „Młodzież 2011” 3 wskazuje jak bardzo niepokojące 
jest zjawisko NEET(jest to młodzież nieucząca się, nieaktywna zawodo-
wo oraz niedoskonaląca się), a duże szanse w byciu w NEET mają oso-
by zagrożone wykluczeniem społecznym, wcześ nie kończące edukację. 
W 2010 r. młodzi (18+) stanowili ponad połowę ogółu bezrobotnych, 
z czego 22,3% poniżej 25 lat; 52,2% z nich nie miało stażu pracy. Dane 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na koniec grudnia 2012 r. uka-
zują, iż w rejestrach bezrobotnych do 25 roku życia pozostawało 20,8% 
ogółu bezrobotnych 4. Większość zarejestrowanej młodzieży to osoby 
mieszkające na wsi – 68,3%, szczególnie z powiatów: kieleckiego, ostro-
wieckiego, opatowskiego, oraz z Kielc.

Szczególną grupą bezrobotnej młodzieży jest młodzież zagrożona 
wykluczeniem społecznym opuszczająca Młodzieżowe Ośrodki Wy-
chowawcze (MOW). Problemy wychowanków po opuszczeniu ośrodka 

1 http://www.bezrobocie.org.pl/x/659175
2 M. Pańków, Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa 2012.
3 K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa 2011.
4 Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2012 

roku, Wydział Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Kielcach, Kielce 2013, s. 65; 
Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2012 roku, Wydział 
Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Kielcach, Kielce 2013, s. 22.
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do tej pory nie były przedmiotem żadnych badań i analiz. Niedawno dopiero 
– podczas konferencji „Warunki resocjalizacji i rewalidacji nieletnich w kon-
tekście wyrównywania szans edukacyjnych między regionami” odbywającej 
się 20 maja 2013 r. w Warszawie – w ramach dyskusji poruszono problem usa-
modzielniania wychowanków i przygotowania środowiska na przyjęcie wycho-
wanka powracającego z ośrodka, kwestie monitorowania losów tych wycho-
wanków w środowisku lokalnym, przepływu środków z subwencji oświatowej 
do jednostek samorządu terytorialnego i finansowania działalności ośrodków, 
współpracy organów prowadzących i MOW. Podczas konferencji zwrócono 
uwagę, iż istotnym elementem powrotu nieletnich do życia zgodnego z akcep-
towanymi normami społecznymi po opuszczeniu ośrodka jest możliwość pod-
jęcia aktywności zawodowej przez wychowanka.

Problematyka, metoda i organizacja badań

Badania na temat diagnozy wejścia na rynek pracy młodzieży niedostoso-
wanej społecznie opuszczającej MOW w województwie świętokrzyskim pro-
wadzone były w okresie od września do listopada 2012 r. na terenie czterech 
MOW, w skład których wchodziło gimnazjum, wśród losowo wybranych wy-
chowanków, nauczycieli / wychowawców ośrodków oraz przedsiębiorców 5. 
Badania prowadzone były w ramach projektu Pi „Wczoraj wykluczenie jutro 
zatrudnienie” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW, Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, izbę Gospodarczą Grono Targowe Kielce 
oraz Stowarzyszenie SiR w ramach dofinansowania z Centrum Rozwoju Zaso-
bów Ludzkich. Projekt obejmował m.in. przeprowadzenie diagnozy aktualnego 
stanu wejścia na rynek pracy młodzieży niedostosowanej społecznie, następnie 
opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego zawierającej „pomysł 
– produkt” na rozwiązanie istniejącego problemu, przetestowanie produktu 
oraz wdrożenie zwalidowanego produktu w nurt polityki edukacyjnej skiero-
wanej do młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w gimnazjach 
przy MOW.

Grupa badawcza wyniosła: 86 wychowanków – chłopców w wieku 15–19 lat, 
58 wychowawców / nauczycieli MOW oraz 49 przedsiębiorców różnych dzie-

5 R. Miszczuk, G. Zimoch, Diagnoza aktualnego stanu wejścia na rynek pracy młodzieży 
z M�W w województwie świętokrzyskim, Kielce 2013.
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dzin w województwie świętokrzyskim. W podjętych badaniach wykorzystano 
metodę sondażu diagnostycznego, która pozwala na poznanie badanego zjawiska 
na dużym obszarze i w krótkim czasie. Dla pozyskania optymalnie obiektywnych 
informacji posłużono się technikami badawczymi – ankietą oraz wywiadem.

W prezentowanych badaniach posłużono się narzędziami: kwestionariu-
szem ankiety oraz kwestionariuszem wywiadu skierowanym do wychowanków 
MOW, wychowawców / nauczycieli MOW oraz przedsiębiorców.

Kwestionariusz ankiety dla wychowanków składał się z 19 pytań zamknię-
tych, natomiast kwestionariusz wywiadu składał się z 10 pytań otwartych.

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli / wychowawców składał się z 25 py-
tań. Pytania podzielone były na cztery obszary badawcze: trudności w pracy 
z wychowankami, potrzeby kadry MOW w zakresie pracy z wychowankami, 
ocena istniejącego systemu wspomagania MOW (narzędzia, sposoby / proce-
dury wspierania wychowanków), bariery utrudniające wychowankom MOW 
usamodzielnienie (start w dorosłe życie, integrację społeczną, integrację zawo-
dową). Kwestionariusz wywiadu zawierał 8 pytań otwartych.

Kwestionariusz ankiety dla przedsiębiorców składał się z 23 pytań, nato-
miast kwestionariusz wywiadu zawierał 9 pytań otwartych.

Baza danych została sporządzona w OpenOfficeCalc – arkuszu kalkulacyj-
nym, ponieważ jest to najbardziej edytowalna forma dokumentu, a odpowiedzi 
przybierają wartości zero-jedynkowe. Wszystkie obliczenia zostały sporządzo-
ne na bazie autorskiego skryptu.

Celem głównym prowadzonych badań było uzyskanie obrazu aktualnego 
stanu wejścia na rynek pracy młodzieży niedostosowanej społecznie opuszcza-
jącej MOW.

Problem główny zawarty został w pytaniu: Jak wygląda wejście na rynek pra-
cy młodzieży niedostosowanej społecznie opuszczającej Młodzieżowe Ośrodki 
Wychowawcze na terenie województwa świętokrzyskiego?

Rozwiązanie problemu głównego wymaga sformułowania problemów 
szczegółowych w postaci następujących pytań:

W jaki sposób młodzież przebywająca w Ośrodkach jest podczas swojego 
pobytu przygotowywana nie tylko do opuszczenia MOW, ale również do od-
nalezienia się na rynku pracy?

Jakie są bariery według nauczycieli i wychowawców utrudniające wycho-
wankom MOW usamodzielnienie (start w dorosłe życie, integrację społeczną, 
integrację zawodową)?

Jakie szanse dają młodzieży świętokrzyskie przedsiębiorstwa na znalezienie 
u nich zatrudnienia?
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analiza wyników badań

Wśród wartości życia codziennego dla badanej młodzieży bardzo istotne są 
takie wartości jak: posiadanie wielu przyjaciół i bycie szanowanym przez in-
nych – 44,19 badanych nadało ważność tej wartości, jak również posiadanie 
pieniędzy – 43,02, czy prowadzenie ciekawego, pełnego wrażeń życia – 38,37%, 
Wartości charakterystyczne są dla tej grupy wiekowej. interesujące jest jednak 
wskazanie jako wartości zajmującej trzecie miejsce w hierarchii wartości życia 
codziennego odniesienie sukcesu zawodowego – 39,53%. Z punktu widzenia 
prowadzonych badań ma to ogromne znaczenie – tym młodym ludziom wcho-
dzącym w dorosłe życie, zaczynającym swoją przygodę z przygotowywaniem 
do wejścia na rynek pracy zależy na tym, aby odnieść sukces zawodowy, a co 
za tym idzie, oni pragną nie tylko posiadać jakąkolwiek pracę, ale pracę, która 
pozwoli im odnieść w przyszłości zadowolenie. Czy MOW da im możliwość 
takiego przygotowania zawodowego, by wejść na rynek pracy?

Aby odpowiedzieć na pierwszy problem badawczy młodzieży przebywają-
cej w MOW zadano kilka pytań.

Jakie czynności najczęściej wykonują wychowankowie MOW? Jeżeli cho-
dzi o częstotliwość do najczęściej wykonywanych należy oglądanie telewizji – 
77,91% kilka razy w tygodniu, 60,47% uprawianie sportu, 56,98% badanych 
deklaruje słuchanie radia, granie na komputerze 55,81%, rozwijanie własnych 
zainteresowań to 40,70% wśród badanych, czytanie książek lub gazet deklaruje 
34,88%. Jasno wynika, iż młodzież w MOW nie korzysta z rozwijających form 
doskonalenia własnej osoby. Jedyną rozwijającą formą jest uprawianie sportu 
oraz rozwijanie zainteresowań.

Respondentom zadano kolejne pytania dotyczące oferty zajęć dodatko-
wych, rozwijających ich zainteresowania. Odpowiedzi na pytanie „Czy masz 
możliwość skorzystania w MOW z poniżej wymienionych działań, form wspar-
cia i zajęć dodatkowych? Proszę zaznacz odpowiedź TAK lub NIE” przedstawia 
tabela 1.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, największą dostępnością i moż-
liwością skorzystania z działań, form wsparcia oraz zajęć dodatkowych dla wy-
chowanków ośrodków cieszą się przede wszystkim zajęcia językowe – 86,05%, 
zajęcia sportowe – 83,72%, zajęcia komputerowe – 80,23%, zajęcia artystycz-
ne – 67,44%, koła zainteresowań – 59,30%, i wolontariat – 53,49%. Jest to cie-
kawa oferta skierowana do młodzieży przebywającej w ośrodkach, nastawiona 
na rozwój umiejętności językowych, komputerowych, a także zainteresowań. 
Niepokojący jest jednak fakt, iż wśród dodatkowych zajęć tak mało miejsca po-
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święcane jest na organizacje zajęć skierowanych na przygotowanie młodzieży do 
wejścia na rynek pracy. Według badanych praktycznie w ogóle nie mogą oni sko-
rzystać ze stażu – 86,05% respondentów tak wskazało, z praktyki zawodowej – 
60,47%, dotyczy to także zajęć z przedsiębiorczości – 66,28% wychowanków, 
kursów zawodowych – 62,79% czy zajęć z doradztwa zawodowego – 51,16%.

Tabela 1. Działania, formy wsparcia i zajęcia dodatkowe w MOW

TAK NiE

n % n %

Staż 12 13,95 74 86,05

Praktyka zawodowa 34 39,53 52 60,47

Wolontariat 46 53,49 40 46,51

Zajęcia językowe 74 86,05 12 13,95

Zajęcia sportowe 72 83,72 13 15,12

indywidualne zajęcia dokształcające 
z przedmiotów ścisłych 40 46,51 45 52,33

indywidualne zajęcia dokształcające 
z przedmiotów humanistycznych 38 44,19 46 53,49

Zajęcia komputerowe 69 80,23 16 18,60

Zajęcia z rozwoju osobistego 42 48,84 43 50

Zajęcia z przedsiębiorczości 28 32,56 57 66,28

Zajęcia z doradztwa zawodowego 41 47,67 44 51,16

Zajęcia artystyczne 58 67,44 27 31,40

Kursy zawodowe 32 37,21 54 62,79

Koła zainteresowań 51 59,30 35 40,70

inne 39 45,35 41 47,67

Suma nie wynosi 100%, gdyż nie każdy badany wskazał odpowiedź.

Analogicznie przedstawia się rozkład odpowiedzi nauczycieli / wychowaw-
ców na podobne pytanie: Jakie działania przygotowujące wychowanków do ak-
tywności zawodowej prowadzone są aktualnie w MOW, w którym Pani / Pan 
pracuje?

Na to pytanie większość wskazała na zajęcia kształcące umiejętność odpo-
wiadania na oferty pracy (pisanie listu motywacyjnego, cv itp.) – 67,24%, na-
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stępnie na zajęcia kształcące umiejętność prowadzenia rozmów z pracodawcą – 
50% oraz zajęcia kształcące umiejętność autoprezentacji – 56,90%.

Zajęcia z przedsiębiorczości (w kontekście możliwości zatrudnienia, praw-
nych i praktycznych aspektów zakładania własnej firmy itp.) wybrała także 
większość nauczycieli / wychowawców – 58,62%.

Jednak 86,21% badanych wskazuje, iż na terenie ich ośrodka nie odbywają 
się praktyki zawodowe, 89,66% wskazuje, że nie ma staży zawodowych u po-
tencjalnych pracodawców, 67,24% zaznacza, że nie ma spotkań wychowanków 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji i placówek zajmują-
cych się wsparciem osób powracających do społeczeństwa po długim okresie 
izolacji spowodowanym konfliktami z prawem, 58,62% wskazuje na brak zajęć 
kształcących umiejętność wyszukiwania, oceny i selekcji ofert pracy, a 53,45% 
wskazuje na brak zajęć z zakresu prawa (kodeks pracy i inne przepisy prawa 
w praktyce).

Odpowiedź na pytanie: Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe oferowane 
przez MOW? Jak często? W odpowiednim polu proszę postawić „×”, przedstawia 
tabela 2.

Tabela 2. Uczestnictwo i częstotliwość w zajęciach dodatkowych oferowanych przez 
MOW

Typ zajęć

Tak, regularnie  
– przynajmniej 
raz w tygodniu

Tak,  
sporadycznie

Nie  
uczęszczam

n % n % n %
1 2 3 4 5 6 7

Zajęcia językowe 26 30,23 20 23,26 39 45,35
Zajęcia sportowe 41 47,67 23 26,74 21 24,42
indywidualne zajęcia 
dokształcające z przedmiotów 
ścisłych 14 16,28 22 25,58 49 56,98
indywidualne zajęcia 
dokształcające z przedmiotów 
humanistycznych 10 11,63 26 30,23 50 58,14
Zajęcia komputerowe 38 44,19 25 29,07 23 26,74
Zajęcia z rozwoju osobistego 20 23,26 20 23,26 45 52,33
Zajęcia z przedsiębiorczości 10 11,63 26 30,23 50 58,14
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1 2 3 4 5 6 7

Zajęcia z doradztwa 
zawodowego 17 19,77 23 26,74 46 53,49

Zajęcia artystyczne 32 37,21 20 23,26 33 38,37

Kursy zawodowe 18 20,93 15 17,44 52 60,47

Koła zainteresowań 33 38,37 14 16,28 39 45,35

inne 23 26,74 17 19,77 42 48,84

Suma nie wynosi 100%, gdyż nie każdy badany wskazał odpowiedź.

Z analizy danych zwartych w tabeli 2 wynika, że największym zaintereso-
waniem i uczestnictwem wychowanków (przynajmniej raz w tygodniu), cie-
szą się zajęcia sportowe (47,67%), następnie zajęcia komputerowe (44,19%). 
Popularnością wśród badanych cieszą się także koła zainteresowań (38,37%), 
zajęcia artystyczne (37,21% oraz zajęcia językowe (30,23%). Niestety, znów 
z punktu widzenia przygotowania do wejścia na rynek pracy badanej młodzie-
ży niepokojący jest fakt, iż nawet jeśli ośrodek oferuje zajęcia skierowane na 
pomoc młodzieży w poruszaniu się po rynku pracy, nie cieszą się one wielka 
popularnością. i tak, mimo że kursy zawodowe są w ofercie niektórych ośrod-
ków, to korzysta z nich tylko 20,93% badanej młodzieży. Podobnie sytuacja 
wygląda z zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego – tylko 19,77% korzysta 
z nich z częstotliwością raz w tygodniu, oraz z zajęciami z przedsiębiorczości – 
11,63%.

Następnie badanym zadano pytanie dotyczące przydatności przekazywa-
nych w MOW umiejętności i wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. Wśród ba-
danych wychowanków 38,37% twierdzi, iż nie będą one przydatne w przyszłej 
pracy zawodowej oraz zdecydowanie nie będą przydatne – tak twierdzi 32,56% 
wychowanków, co daje ponad połowę badanej grupy.

Młodzież przebywająca w MOW w województwie świętokrzyskim wska-
zuje również na negatywne przygotowanie ich do życia zawodowego. Przy-
gotowanie oceniane jest na poziomie raczej źle (39,53%) i zdecydowanie źle 
(19,77%). 19,77% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Jasno wynika, iż wła-
ściwie młodzież nie czuje się wcale przygotowana po opuszczeniu MOW, do 
wejścia na rynek pracy.

Kolejnym pytaniem zadanym respondentom było: Czego Twoim zdaniem 
możesz się nauczyć i zdobyć w MOW, a jest to oczekiwane przez pracodawców 
u potencjalnych pracowników?
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Tabela 3. Cechy i czynności oczekiwane przez pracodawców, których wychowanko-
wie mogą się nauczyć i zdobyć w MOW

Zdecydo-
wanie tak

Raczej  
tak

Raczej  
nie

Zdecydo-
wanie nie

Trudno 
powiedzieć

N % n % n % n % n %

Odpowiednie 
wykształcenie 6 6,98 23 26,74 31 36,05 20 23,26 – –

Doświadczenie 
i wiedza 
praktyczna 
w danym 
zawodzie 7 8,14 19 22,09 37 43,02 16 18,60 – –

Przebojowość 
i pewność siebie 10 11,63 25 29,07 29 33,72 15 17,44 – –

Zaangażowanie, 
aktywność 
i kreatywność 8 9,30 14 16,28 33 38,37 23 26,74 – –

Posłuszeństwo 16 18,60 17 19,77 33 38,37 13 15,12 – –

Dyspozycyjność 12 13,95 19 22,09 34 39,53 12 13,95 – –

Elastyczność 13 15,12 29 33,72 29 33,72 9 10,47 – –

Komuni-
katywność oraz 
umiejętność 
pracy w grupie 7 8,14 9 10,47 34 39,53 28 32,56 – –

Suma nie wynosi 100%, gdyż nie każdy badany wskazał odpowiedź.

Z analizy danych zawartych w tabeli 3 wynika, iż większość badanych uważa, 
że cechy i czynności, jakie mogą zdobyć w MOW, a przez pracodawców uzna-
wane są za ważne, to przede wszystkim elastyczność – 15,12% wskazań jako 
zdecydowanie tak oraz 33,72% jako raczej tak, przebojowość i pewność siebie 
– 11,63% wskazań zdecydowanie tak oraz 29,07% raczej tak, i posłuszeństwo – 
18,60% zdecydowanie tak i 19,77% raczej tak.

Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, należy, według badanej mło-
dzieży, w trakcie pobytu w MOW odbywać zewnętrzne praktyki zawodowe 
w firmach i przedsiębiorstwach – 56,98%, ciągle się dokształcać (robić dodat-
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kowe kursy, szkolenia) – 45,35%. Także zdobywanie dodatkowych uprawnień, 
licencji, certyfikatów, tytułów pozwoli im na zwiększenie i lepsze odnalezienie 
się na rynku pracy po opuszczeniu MOW. Jako potrzebne młodzi uznali rów-
nież naukę tego, jak dobrze zaprezentować się u pracodawcy – 32,56%.

Aby uzyskać rozwiązanie drugiego problemu szczegółowego, zadano na-
uczycielom / wychowawcom pytania otwarte dotyczące barier utrudniających 
wychowankom MOW wejście na rynek pracy.

Najczęściej nauczyciele / wychowawcy wskazywali na:
• brak konkretnych umiejętności do wykonywania określonego zawodu,
• środowisko, z którego wyszli wychowankowie (presja zdemoralizowane-

go otoczenia), brak wsparcia rodziny,
• brak środków do życia i ustabilizowanej sytuacji rodzinnej,
• dysfunkcje oraz uzależnienia,
• brak perspektyw,
• brak pracy,
• niechęć do zmiany dotychczasowego sposobu i stylu życia.
Aby zminimalizować te bariery według nauczycieli / wychowawców nale-

ży pomóc nie tylko wychowankom, ale także kadrze MOW, która w umiejętny 
sposób umiałaby eliminować niektóre deficyty.

Nauczyciele / wychowawcy, jeśli chodzi o bariery utrudniające wychowan-
kom MOW integrację zawodową, wskazywali na:

• brak indywidualnych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• brak ukierunkowania zawodowego w trakcie nauki szkolnej,
• słabe rozeznanie na rynku pracy i brak kompetencji zawodowych,
• słabe rozpoznanie na rynku pracy, niskie kompetencje społeczne, uprze-

dzenia pracodawców,
• brak zajęć praktycznych,
• brak motywacji, słaby rozwój wiedzy i umiejętności,
• niskie wykształcenie, brak staży, również niskie kwalifikacje zawodowe, 

nieatrakcyjne zawody zdobywane w MOW.
Ogromnym problemem są wzorce wyniesione z domu oraz roszczeniowa 

postawa. Niechęć kadry zawodowej wzbudzają obawy kradzieży mienia praco-
dawcy, nierzetelne wykonanie obowiązków, nieuczciwość wobec innych ludzi. 
Poważną barierą jest brak wsparcia ze strony rodziny oraz niska motywacja wy-
chowanków do nauki w celu zdobycia jakiegokolwiek zawodu. Wychowanko-
wie mają niską samoocenę i oczekują pomocy w każdej dziedzinie. Widoczny 
jest brak chęci do pracy nad sobą wychowanków, brak motywacji do podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych, brak fachowej pomocy.
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Poważnym problemem i barierą jest wyuczona bezradność życiowa, niechęć 
wobec państwa wyniesiona ze środowiska społecznego, konflikt z prawem.

Barierą jest utrwalony nieobowiązkowy styl życia, konflikt z prawem, brak 
odpowiednich kwalifikacji i wiary we własne możliwości, brak wytrwałości 
w pracy, chęć osiągania na samym początku zysków z pracy. Barierą jest także 
fakt, iż ośrodki wychowawcze nie przygotowują do podjęcia zatrudnienia. W ta-
kich placówkach również powinny być gimnazja z przygotowaniem do zawodu, 
szczególnie praktycznym. Barierą okazuje się także brak wiedzy teoretycznej, 
praktycznej i wykształcenia w ogóle, brak doświadczenia, problemy z relacjami 
międzyludzkimi, zbyt małe umiejętności jeżeli chodzi o praktyki zawodowe.

Jakie szanse dają młodzieży świętokrzyskie przedsiębiorstwa na znalezienie 
u nich zatrudnienia?

W chwili przeprowadzania badań aż 93,88% badanych pracodawców nie za-
trudniało wychowanków MOW.

Zdaniem przedsiębiorców najważniejszymi zajęciami dodatkowymi dla 
podopiecznych MOW, które według nich decydować będą o konkurencyjności 
na rynku pracy młodzieży, są:

• staż u pracodawcy – 42,86%,
• koła zainteresowań – 40,82%,
• praktyka zawodowa – 38,78%,
• rozwój osobisty, umiejętności interpersonalne – 16,33%,
• zajęcia komputerowe – 12,24%,
• zajęcia z przedsiębiorczości – 8,16%.
Co jest istotne dla przyszłości młodzieży przebywającej w ośrodkach, pra-

codawcy z terenu województwa świętokrzyskiego są zainteresowani współpra-
cą z MOW na rzecz przygotowania młodzieży niedostosowanej społecznie do 
aktywnego wejścia na rynek pracy – 42,86% . Pracodawcy, którzy wyrazili chęć 
współpracy, jako propozycje podali przede wszystkim: przyuczenie do zawodu 
w praktyce lub stażu, praktyka, przekazywanie wiedzy, naukę praktyczną i teo-
retyczną.

Podsumowanie

Wejście na rynek pracy dla każdego młodego człowieka jest sytuacją nową, 
a co za tym idzie – trudną i stresującą. Młodzież uczęszczającą do „normalnych” 
szkół, pochodząca ze „zdrowych” rodzin, przygotowywana do momentu usa-
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modzielnienia w sposób ciągły i systematyczny, posiadająca odpowiednie przy-
gotowanie zawodowe – ukończone szkoły – ma problemy z odnalezieniem się 
na rynku pracy. W jakiej sytuacji w związku z tym znajduje się młodzież koń-
cząca naukę na etapie gimnazjum, która nie ma wsparcia w domu rodzinnym, 
nie była przygotowywana do wejścia na rynek pracy w sposób systematyczny 
i ciągły, nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych?

Podopieczni placówek resocjalizacyjnych charakteryzują się całą gamą 
przejawów niedostosowania społecznego, do których można zaliczyć: alkoho-
lizowanie się, toksykomanię (politoksykomanię), narkomanię, agresywność 
(jako cechę osobowości) oraz agresję (jako formę wrogich zachowań, działań 
skierowanych na osobę, zespół lub zastępczo na przedmiot, obiekt) w postaci 
wulgarnego werbalizmu, kłótliwości, agresji antyspołecznej, stosowania prze-
mocy fizycznej (instrumentalnej), niszczenia obiektów kultury, tradycji, kultu 
(np. nagrobków cmentarnych), autoagresji, tatuaży, ucieczki z domu rodzin-
nego oraz indywidualne i zbiorowe z placówki opieki całkowitej, patologiczne 
(poriomania – popęd wędrowny uwarunkowany instynktem czy też zmianami 
organicznymi centralnego systemu nerwowego), włóczęgostwo – nawykowe, 
systematyczne przemieszczanie się (tzw. zakładowy Jasio Wędrowniczek), nega-
tywizm szkolny – lenistwo szkolne, trwałą niechęć do nauki, totalną awersję do 
szkoły, nauczycieli, systemu szkolnego, wagary szkolne – nagminne opuszczanie 
zajęć szkolnych, udział w negatywnych grupach rówieśniczych – zaczepianie 
i dokuczanie innym, starszym, rówieśnikom, straszenie młodszych, zbiorowe 
wagarowanie, nocne podchody w celu zastraszenia i niszczenia (np. w postaci 
podcinania namiotów, dewastacji sprzętu obozowego), chuligańskie niszczenie 
mienia – prywatnego i społecznego (bez zamiaru uzyskania korzyści, w celu 
zamanifestowania postawy antyspołecznej), uczestnictwo w grupach (gan-
gach) podkulturowych, wymuszenia – np. w szkole żądanie pieniędzy, odzieży, 
telefonu komórkowego, zegarka, w placówkach opieki całkowitej zmuszanie 
kotów, nówek do różnorodnych posług, do sprzątania za siebie, do zakupów, 
przymuszanie do dokonywania samosądów przez osoby niżej stojące w hierar-
chii struktury społecznej grup (czyli frajerów, kozłów ofiarnych), notoryczne 
kłamstwa – świadome manipulowanie faktami w celu wprowadzenia w błąd, 
uniknięcia kary, demonstracyjne nieprzestrzeganie wewnętrznych zarządzeń 
i przepisów szkoły (placówki), kradzieże (przywłaszczanie cudzego mienia), 
rabunki, rozboje – jawne dokonywane napady bandyckie w celu ograbienia 
z mienia, włamania siłowe wchodzenie na prywatny, zastrzeżony teren w celu 
dokonania np. kradzieży, podglądu, połączone z niszczeniem przeszkód (sejfu, 
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płotu, bramy, zamków, zasuwy, kłódki), bójki i pobicia – awantury w miejscach 
prywatnych lub publicznych połączone z biciem się 6.

Z analizy postanowień sądowych w sprawie zastosowania środka wychowaw-
czego w postaci umieszczenia w MOW wynika, iż przyczyną umieszczenia wy-
chowanka w ośrodku było 7: skrajne zaniedbanie opiekuńczo-wychowawcze ze 
strony rodziców, związane najczęściej z ich alkoholizmem, pozbawieniem bądź 
ograniczeniem władzy rodzicielskiej, nierealizowanie obowiązku szkolnego, do-
konywanie czynów zabronionych (najczęściej z art. 278, 279, 280 kk), zachowanie 
agresywne, aspołeczne ze skłonnościami do agresji, buntowniczo-prowokacyjne, 
hiperkinetyczne zaburzenia zachowania (nadpobudliwość psychoruchowa przy 
podwyższonym poziomie lęku) ujawniane w stosunku do osób dorosłych, jak 
również w stosunku do rówieśników oraz młodszych i słabszych.

R. Opora (2010) wskazał zachowania antyspołeczne przejawiane przez mło-
dzież przebywającą w placówkach resocjalizacyjnych: egocentryzm, zewnętrzne 
poczucie kontroli (motywacja do zachowania się w sposób prospołeczny wyni-
ka z chęci uniknięcia kary lub z lęku przed wykryciem niepożądanego zachowa-
nia), konkretność (myślenie o konkretnej sytuacji bez uwzględnienia bardziej 
ogólnych zasad, takich jak: sprawiedliwość i odpowiedzialność wobec innych); 
instrumentalność (zachowanie jest traktowane na zasadzie bezwzględnej wymia-
ny), impulsywność (reagowanie pod wpływem chwili, często nielogiczne); krót-
koterminowość (postępowanie bez uwzględnienia odległych konsekwencji).

Analiza przejawianych przez młodzież manifestacji niedostosowania spo-
łecznego wpływa w zasadniczy sposób na zadania stawiane przed MOW, które 
muszą dostosować swój charakter działania do pomocy młodym osobom w od-
nalezieniu się na tym jakże trudnym rynku pracy.

Podsumowując analizę wyników badań nad wejściem na rynek pracy mło-
dzieży niedostosowanej społecznie opuszczającej Młodzieżowe Ośrodki Wy-
chowawcze na terenie województwa świętokrzyskiego, można zaobserwować 
pewne istotne tendencje. Ośrodki nie są dostosowane do przygotowania mło-
dego człowieka do samodzielnego poruszania się po współczesnym rynku pra-
cy – tak twierdzą zarówno wychowankowie, jak i nauczyciele / wychowawcy 

6 B. Zajęcka, A. Kamiński, Rola wychowawców we wprowadzaniu form samoobsługi wśród 
podopiecznych placówek resocjalizacyjnych, w: Powinności i kompetencje w wychowaniu 
osób niedostosowanych społecznie, red. Z. Bartkowicz, A. Wegliński, A. Lewicka, Lublin 
2010, s. 226–227.

7 R. Opora, Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych spo�
łecznie, Kraków 2010.
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pracujący w ośrodkach. Dodatkowe zajęcia, jakie oferują MOW, nakierowane 
są bardziej na organizację czasu wolnego w atrakcyjny dla nich sposób niż na 
zajęcia dające możliwość nabycia przez młodzież kompetencji niezbędnych na 
rynku pracy. Aby pomóc młodzieży w wejściu na rynek pracy na pewno ośrod-
ki powinny urozmaicić ofertę zajęć dodatkowych ukierunkowanych na przy-
gotowanie do wejścia na rynek pracy, zadbać o większą liczbę zajęć z przed-
siębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywnego i efektywnego 
poszukiwania pracy. Kadra ośrodków powinna również w sposób ciągły – skoro 
pracodawcy wyrażają taką chęć – współpracować z przedsiębiorcami, którzy 
pomogą im we wprowadzeniu praktycznej nauki zawodu, umożliwią młodzie-
ży odbycie praktyk zawodowych czy staży.

Z uwagi na ważność problemu, który do tej pory nie był przedmiotem żad-
nych badań i analiz, w latach 2013–2014 zaplanowano przeprowadzenie po-
dobnych badań na skale ogólnopolską.
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StreSzczenie

Przedstawiony artykuł jest analizą wyników badań na temat diagnozy wejścia 
na rynek pracy młodzieży niedostosowanej społecznie opuszczającej Młodzieżowe 
Ośrodki Wychowawcze w województwie świętokrzyskim. Badania przeprowadzone 
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były w okresie od września do listopada 2012 r. na terenie 4 gimnazjów przy Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych, wśród 86 wychowanków – chłopców w wieku 
15–19 lat, 58 wychowawców / nauczycieli MOW, oraz 49 przedsiębiorców różnych 
branż w województwie świętokrzyskim. W podjętych badaniach wykorzystano me-
todę sondażu diagnostycznego. Zastosowano kwestionariusz ankiety oraz kwestiona-
riusz wywiadu. Szczegółową analizę badań zawiera publikacja pod redakcją R. Misz-
czuk i G. Zimoch, Diagnoza aktualnego stanu wejścia na rynek pracy młodzieży z M�W 
w województwie świętokrzyskim, Kielce 2013.

Słowa kluczowe: młodzież niedostosowana społecznie, innowacje, rynek pracy, 
edukacja.

Summary

The present article is a results analysis of the research on the diagnosis of entering 
the labour market by socially maladjusted youth leaving the youth Educational Cen-
tres in the świętokrzyskie province. The research was carried out in the period from 
September to November 2012 in four Middle Schools at youth Educational Centres, 
among 86 pupils – boys aged 15–19, 58 educators / teachers of yEC, and 49 companies 
in various fields in the świętokrzyskie province. The diagnostic opinion poll method 
was used in the undertaken studies. A questionnaire and an interview questionnaire 
were used as tools. A detailed analysis of the studies is included in the publication, ed-
ited by R. Miszczuk and G. Zimoch The diagnosis of the current situation of entering the 
labor market by young people from YEC in the świętokrzyskie province, Kielce 2013.

key wordS: labour market, socially maladjusted youth, innovation, education.
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