
 

 

 

 

 

Perspektywy pracy  

z młodzieżą męską  

w projektach 

wykorzystujących metodologię 

streetwork 
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Streetwork 

    Streetwork to metoda pracy socjalnej, w której pracownik socjalny 

aktywnie szuka bezpośredniego kontaktu ze swymi potencjalnymi 

podopiecznymi w miejscach, w których przebywają najczęściej. 

 

 W ramach działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krakowie projekty wykorzystujące metodologię 

streetwork realizowane są od 2006 roku. Dwie główne grupy,  

do których kierowane jest wsparcie, to: 

 ● osoby bezdomne 

 ● młodzież w wieku 15-25 lat.  

  

 

 



Beneficjenci i beneficjentki 

• Działania Ośrodka kierowane są do młodzieży funkcjonującej  

w przestrzeni publicznej krakowskich osiedli. Dotychczasowe 

przedsięwzięcia wskazują na to, że ok. 70% beneficjentów stanowią 

chłopcy i mężczyźni, zaś 30% dziewczyny i kobiety.  

• Problemy zdiagnozowane w trakcie pracy, to m.in.:  

 - agresja (werbalna, fizyczna) – nieumiejętność asertywnego 

wyrażania emocji, trudności w radzeniu sobie w sytuacjach 

stresowych, 

 - przemoc – w środowisku szkolnym, związana z przynależnością  

do grupy kibiców określonego klubu, związana z miejscem 

zamieszkania, 

 - eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.  

 

 



Dlaczego chłopcy/ mężczyźni? 

• Stereotypowe postrzeganie ról męskich i żeńskich – przez obie płcie, 

w stosunku do płci przeciwnej, jak i do własnej 

• Język używany przez mężczyzn dużo bardziej seksistowski  

niż używany przez kobiety 

• Dotarcie do chłopców/ mężczyzn tam, gdzie najczęściej przebywają 

• Statystyki wskazujące na przewagę płci męskiej w aktach przemocy/ 

udziału w pobiciach i bójkach/ dokonywanych aktach agresji 

• Presja kulturowa obrazu „prawdziwego mężczyzny”  

• Zajęcia w grupie homogenicznej pod względem płci mają inną 

dynamikę i wyzwalają inną motywację do angażowania się – kwestia 

przestrzeni  

 

 



DANE STATYSTYCZNE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 
http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/945/50869/Przestepczosc_kobiet.html  

  

 

Podejrzani o udział w bójce lub pobiciu 

 

  

 
PODEJRZANI 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

2011 

 

18 598 

 

1 652 

 

16 946 

 

2010 

 

19 381 

 

1 873 

 

17 508 

 



Podejmowane działania w MOPS  

• Warsztaty: 

 1. Na podstawie filmu „Maska twardziela” - uświadomienie 

mechanizmów warunkujących powstawanie aktów przemocy, wzrost 

poczucia odpowiedzialności, rozwinięcie empatii, zdolności  

do asertywnego wyrażania uczuć, wzmocnienie odwagi cywilnej  

w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i przemocy, 

nazwanie  konsekwencji przemocy 

 2. Antydyskryminacyjne – zdobycie wiedzy dotyczącej stereotypów, 

uprzedzeń, zdobycie umiejętności związanych z przeciwdziałaniem 

dyskryminacji, zmiana postrzegania osób należących do grup 

mniejszościowych, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności  

za własne działania 

• Praca socjalna 
 

 



Inne źródła działań 

 

Fundacja Autonomia 

 

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej 

 



DZIĘKUJĘ! 

 


