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Marcelina Kozubek 

Prezes Fundacji Inicjatywa  

Słoneczna Strona Ulicy

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pu-
blikację „Potrzeby i problemy młodego poko-
lenia - raport na temat sytuacji młodych ludzi  
w Polsce”. 

Opracowanie to ma na celu przybliżyć sytuację 
młodych Polaków w wieku 16-25 lat, ukazu-
jąc w szczególności sposób patrzenia na świat 
przez nowe pokolenie oraz związane z nim 
oczekiwania wobec przyszłości. 

Tym, co odróżnia niniejszy raport od innych pu-
blikacji o tej samej tematyce jest fakt, że jego 
autorami są ludzie, którzy sami zaliczają się do 
młodych, co pozwoliło podejść do zagadnienia 
z wyjątkowym zrozumieniem i autentycznością. 

W ramach prac nad raportem Fundacja Inicja-
tywa Słoneczna Strona Ulicy przeprowadzi-
ła dwa badania społeczne: badanie potrzeb  
i oczekiwań młodych ludzi na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat oraz badanie potrzeb i ocze-
kiwań młodych liderów społecznych – działa-
czy organizacji pozarządowych – na próbie 500 
osób w wieku 16-25 lat. Wyniki badania omó-
wiono w niniejszym raporcie.

Mamy nadzieję, że lektura pomoże Państwu po-
znać nieoczywiste i przydatne fakty dotyczące 
młodego pokolenia. 

Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się  
z działalnością wydawcy raportu - Fundacji Ini-
cjatywa Słoneczna Strona Ulicy. Nasza organi-
zacja powstała w celu łączenia i wzmacniania 
integracji międzypokoleniowej. 

Nasza aktywność opiera się na trzech  
filarach: wspieramy rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce, prowadzimy dzia-
łania z beneficjentami trzeciego sektora 
oraz zacieramy różnice pokoleniowe, two-
rząc warunki do wymiany dobrych praktyk  
i doświadczeń między młodzieżą i seniorami.  
Po szczegółowe informacje zapraszamy na na-
szą stronę internetową. 
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P O D S U M O W A N I E

W czerwcu 2020 r. Fundacja Inicjatywa Słoneczna 
Strona Ulicy przeprowadziła dwa badania społeczne: 
badanie potrzeb i oczekiwań młodych ludzi na próbie 
1000 osób w wieku 16-25 lat oraz badanie potrzeb 
i oczekiwań młodych liderów społecznych – działaczy 
organizacji pozarządowych – na próbie 500 osób 
w wieku 16-25 lat. Wyniki badania omówiono 
w niniejszym raporcie. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż najważniejszą wartością 
dla respondentów było zdrowie. Odpowiadający wysoko cenili 
sobie również takie kategorie jak przyjaciele oraz posiadanie 
ciekawej pracy, zgodnej z zainteresowaniami. W hierarchii 
wartości kariera stawiana jest przez osoby w wieku 16-
25 lat pośrodku ogółu postaw. Młodzi ludzie deklarują, 
że nie przywiązują większej wagi do pieniędzy i wartości 
materialnych. Bardzo nisko młodzież ceni wartości takie jak 
wiara w Boga, posiadanie dzieci oraz działanie na rzecz innych.

Młodzież w odpowiedzi na pytanie 
o życiowe autorytety najczęściej 
wskazywała rodziców oraz najbliższą 
rodzinę. Spośród znanych osób 
i zasłużonych postaci najczęściej 
podawano Jana Pawła II. 

Wiedzę potrzebną do podejmowania 
codziennych decyzji młodzi najczęściej czerpią 
z internetu i od przyjaciół. Zdecydowanie 
rzadziej sięgają po opinię rodziny. Zupełnie 
nieistotny wpływ na działania podejmowane 
przez młodzież mają tradycyjne nośniki 
informacji takie jak telewizja, prasa czy radio. 

Wyniki badania pokazują, że wbrew obiegowej 
opinii rodzice pozostają dla młodych wzorem 
do naśladowania. Tylko w jednostkowych 
przypadkach ankietowani odpowiedzieli, że 
w ogóle nie wzorują się na matce i ojcu.

Młodzi najczęściej 
wskazywali, że cechami, 
które cenią u rodziców 
są: bezinteresowność, 
chęć pomocy, szczerość, 
pracowitość, samozaparcie 
oraz dążenie do celu pomimo 
wyzwań i trudności.

Respondenci pisali, że 
wychowując w przyszłości 
własne dzieci chcieliby 
poświęcać im więcej czasu, 
uwagi i zainteresowania 
niż dostali od własnych 
rodziców. Ponadto chcieliby 
lepiej budować relacje 
rodzinne oraz okazywać 
więcej wyrozumiałości  
oraz wsparcia.

Najważniejszym kryterium, które decyduje 
o tym, czy dana praca jest dla młodej osoby 
atrakcyjna, jest atmosfera w pracy. Młodzi 
ankietowani cenią atmosferę w pracy, a także 
m. in. możliwość pogodzenia pracy z życiem 
prywatnym bardziej niż wysokość zarobków 
oraz prestiż pracy.

Nieliczni ankietowani zadeklarowali chęć 
wykonywania w przyszłości tego samego 
zawodu, co rodzice. Stosunkowo najczęściej 
chęć pracy w zawodzie rodziców deklarowały 
dzieci rolników i przedsiębiorców, ale nawet 
w tych przypadkach więcej było odpowiedzi 
przeciwnych. Zdarzało się, że młodzi 
ankietowani pisali, że teoretycznie mogliby 
wykonywać zawód rodziców, ponieważ 
odpowiadałby ich zainteresowaniom 
i preferencjom, jednak na przeszkodzie 
stoją niskie zarobki, mały prestiż (zawody 
nauczyciela, policjanta) bądź niepewność co 
do istnienia miejsc pracy w danym zawodzie 
w przyszłości (górnik).

Prawie połowa młodych 
ludzi czuje, że nie dostaje 
wystarczającej wiedzy na 
temat zdrowia psychicznego. 
Jednocześnie z ankiety 
wynika, że co czwarty młody 
człowiek w wieku 16-25 lat 
korzystał w życiu z pomocy 
psychologa, psychiatry bądź 
psychoterapeuty. 

Rzadko 
źródłem wiedzy 
o seksualności 
jest rodzina. 
Częściej młodzi 
czerpią informacje 
na ten temat 
od rówieśników, 
z filmów oraz 
internetu. 
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Większość młodych ludzi ma 
obojętny stosunek do tożsamości 

narodowej i kulturowej.

Co zaskakujące, osoby 
zamieszkujące miejscowości 

o małym zaludnieniu (poniżej 
10 tysięcy mieszkańców) 

znacznie częściej od 
młodzieży mieszkającej 
w większych ośrodkach 

spotykają się z propozycjami 
zaangażowania w działania 

na rzecz społeczności lokalnej

Spośród różnych 
możliwych form 

działalności społecznej 
młodzi najczęściej 

mają styczność 
z samorządami 

uczniowskimi i grupami 
religijnymi. Stosunkowo 

rzadko stykają się 
z niezależnymi 

stowarzyszeniami czy 
fundacjami.

Młodzi działacze społeczni 
chcieliby, żeby instytucje 

państwowe bardziej ich 
wspierały, a przede wszystkim 

chcieliby otrzymać więcej 
aprobaty i pochwał dla swojej 

działalności ze strony osób 
publicznych i polityków. 

Dzisiejsze młode pokolenie jest 
umiarkowanie zainteresowane 

polityką. Czynnikiem 
determinującym stopień 

zainteresowania polityką wśród 
osób poniżej 25 roku życia jest 

płeć – wśród ankietowanych 
młodych mężczyzn zainteresowanie 

sprawami publicznymi było 
relatywnie mocniejsze.

Według przepytanej młodzieży, 
kluczowymi problemami, którymi 

powinien zająć się rząd są kwestie 
dotyczące nauki, rozwoju oraz 

miejsc pracy.

Młodzi ludzie niezależnie 
od stopnia zainteresowania 

polityką negatywnie oceniają 
poczynania polityków i nie 

mają do nich zaufania. 

Bardzo wielu odpowiadających 
zwracało uwagę, że politycy  

i państwo poświęcają za mało czasu 
na kwestie związane ze zdrowiem 
psychicznym. Dużo pisano też na 

temat używek i rzetelnej edukacji w 
tym kontekście. 

Niemal 40 procent 
ankietowanych nie zajęło 

jakiegokolwiek stanowiska 
w kwestii oczekiwanych 

działań państwa i polityków 
na rzecz młodzieży. Uzyskane 

wyniki świadczą o tym, 
iż młodzi ludzie, mimo że 

z reguły instynktownie źle 
oceniają działania polityków, 
to jednak nie są w stanie tak 

naprawdę zdefiniować jakiego 
typu działania powinny być 

podejmowane, aby poprawić 
obecną sytuację. 

Pomimo trendu przenoszenia kontaktów 
oraz dużej części życia społecznego do 

sieci internetowej zdecydowana większość 
respondentów zadeklarowała, że najbardziej 

lubi komunikować się „twarzą w twarz”. 
Niemniej również zdecydowana większość 

najczęściej porozumiewa się za pomocą sms 
oraz komunikatorów tekstowych, co oznacza, że 
młodzi ludzie są zmuszeni do zrezygnowania ze 
swojej ulubionej metody komunikowania się na 

rzecz bardziej dostępnej i szybszej opcji.

Większość młodzieży 
ma wystarczająco dużo 
czasu wolnego i raczej 

nie czuje się przytłoczona 
nadmiarem obowiązków.

Korzystanie z telewizji oraz 
internetu, a także słuchanie 
muzyki, to najpopularniejsze 
formy rozrywki i odpoczynku 

wśród młodych ludzi.

Większość młodzieży 
określa poziom swojej 
wiedzy na temat życia 

seksualnego jako dobry 
lub bardzo dobry. 

Co piąty młody człowiek 
nie uprawia sportu poza 

lekcjami wychowania 
fizycznego. Co dziesiąty 

podejmuje taką  
aktywność fizyczną  

jedynie okazjonalnie. 
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Wyznawane  
wartości 1
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W Y Z N A W A N E  W A R T O Ś C I

Przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin 
oraz profesji jest pytanie o kierunek przekształ-
ceń społecznych, politycznych oraz gospodar-
czych. W permanentnej debacie publicznej 
dziennikarze, socjologowie, politycy nieustannie 
rozprawiają o tym jakie będzie życie obywateli 
na przestrzeni lat: w jaki sposób będą kształto-
wane instytucje publiczne, jak będzie wyglądała 
edukacja oraz wszystkie te dziedziny, które do-
tyczą bezpośrednio człowieka i jego codzien-
nej egzystencji. Myśląc o przyszłości naturalnie 
zwracamy się̨ w kierunku młodych. Wynika to 
z faktu, że to właśnie młodzież w kategoriach so-
cjologicznych postrzegana jest jako siła spraw-
cza zmiany społecznej. W związku z tym chcąc 
wiedzieć co przyniesie przyszłość, analizujemy, 
czy młodzi dysponują̨ potencjałem, dzięki które-
mu sprostają nowym wyzwaniom. 

Często a priori sądzimy, iż osoby wchodzące 
w dorosłość mają więcej energii, są̨ bardziej 
otwarci, krytyczni wobec świata, czy też, formu-
łują̨ bardziej dalekosiężne życiowe cele. Jednak 
o potencjale pokolenia nie tyle decydują cechy 
młodości, co posiadane przekonania postawy 
i predyspozycje nabyte w młodym wieku. Zatem, 
aby odpowiedzieć na tak zarysowane pytania 
warto bliżej przyjrzeć się wartościom wyznawa-
nym przez dzisiejsze młode pokolenie. Analiza 
dążeń i pragnień młodego pokolenia może sta-
nowić wartościowy materiał, dający wiedzę co 
do kierunku, w jakim zmierza społeczeństwo.

Przed przejściem do takiej analizy należy zauwa-
żyć, że współczesna młodzież – inaczej niż ich 
poprzednicy – żyje w epoce ciągłego rozwoju 
technologicznego, który niejako redefiniuje spo-
sób funkcjonowania oraz komunikowania z oto-
czeniem – rówieśnikami, rodzicami, dorosłymi. 
Ze względu na nieograniczony dostęp młodych 
ludzi do internetu, ich życie rodzinne, towarzy-
skie i uczuciowe toczy się równolegle zarówno 
w przestrzeni wirtualnej, jak również realnej rze-

czywistości. Tym samym jak można sądzić gene-
ruje to brak zrozumienia i obawy ze strony osób 
starszych, które były kształtowane oraz dorasta-
ły w zupełnie innej rzeczywistości i warunkach. 

Wśród badaczy istnieje zgoda, iż wartości są 
fenomenem towarzyszącym człowiekowi przez 
całe jego życie. Co więcej dzieje się tak, nieza-
leżnie od wyznawanego światopoglądu, poglą-
dów politycznych lub uczuć religijnych. Z jednej 
strony wpływają one na naszą codzienność, ale – 
co szczególnie istotne – stanowią determinantę 
celów życiowych, są budulcem przyszłego życia 
w rozumieniu aspiracji życiowych, zawodowych, 
społecznych. Problematyka wartości stanowi 
przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin na-
ukowych (wspomnieć tutaj można choćby o fi-
lozofii, prawie, psychologii czy antropologii kul-
turowej). Wciąż powstają na ten temat liczne 
publikacje i opracowania. Tym samym w dyskur-
sie naukowym, ale również potocznym funkcjo-
nuje wiele definicji kategorii wartości. Niemniej 
na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, 
iż są to1:

 ¤ przedmioty i przekonania o nienormatyw-
nym charakterze, determinujące względnie 
podobne przeżycia psychiczne i działania 
jednostek - członków grup społecznych. 

 ¤ przekonania rozpowszechnione w grupie 
społecznej, określające godne pożądania 
sądy i zachowania jej członków.

 ¤ przekonania jednostek lub przekonania 
rozpowszechnione w grupach społecznych, 
określające cechy godne pożądania po-
szczególnych grup społecznych lub społe-
czeństw.

 ¤ powszechnie pożądane przez społeczności 
przedmioty o symbolicznym lub niesymbo-
licznym charakterze.

1. Zob.A. Ryk, Pokolenie zmiany. Studium porównawcze war-
tości i perspektyw życiowych młodzieży włoskiej i polskiej, 
2004.

1. 1. WPROWADZENIE
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Ze względu na różnego rodzaju ograniczenia 
młode pokolenie rzadko inkorporowane jest jako 
pełnoprawny i równorzędny podmiot dyskursu 
publicznego. Niniejsze opracowanie to próba 
wypełnienienia zaobserwowanej luki – o tyle 
wartościowe, iż efekt finalny powstał na bazie 
ankiet i wypowiedzi samych zainteresowanych. 

W obszarze wartości respondenci odpowiadali 
na pytania dotyczące autorytetów oraz źródła 
wiedzy i inspiracji. Dokonali także stratyfikacji 
poszczególnych postaw.

Pierwszym zadaniem jakie zostało postawione 
przed respondentami udzielającymi odpowiedzi 
w badaniu przeprowadzonym przez Fundację 
Inicjatywa Słoneczna Strona Ulicy była próba 
skatalogowania i zhierarchizowania poszczegól-
nych postaw oraz wartości. 

Pytanie miało charakter zamknięty, a odpo-
wiadający mieli za zadanie dla każdej kategorii 

określić jak ważna jest dla nich dana postawa 
lub wartość. Odpowiedzi zaznaczane były na 
skali, gdzie 1 oznaczało-w ogóle nie jest ważne, 
5 - jest najważniejsze. 

W kwestionariuszu poruszane były między in-
nymi kwestie dotyczące kariery, wykształcenia, 
wiary oraz rodziny. Zbiorcze dane zostały przed-
stawione na wykresie numer 1. 

1. 2. WARTOŚCI

Wykres 1. Ocena wartości. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż najważ-
niejszą wartością dla respondentów było zdro-
wie (średnia ocena 4,58). Odpowiadający wy-
soko cenili sobie również takie kategorie jak 
przyjaciele (4,45) oraz posiadanie ciekawej pra-
cy, zgodnej z zainteresowaniami (4,40). Ostatnia 
odpowiedź jest o tyle ciekawa, iż w hierarchii 
wartości kariera stawiana jest pośrodku ogółu 
postaw (średnia 3,85). 

Młodzi ludzie nie przywiązywali większej wagi 
do pieniędzy i wartości materialnych (3,65). 
Można stąd wyciągnąć wniosek, iż młodzież 
w większym stopniu nastawiona jest na rozwija-
nie własnych zainteresowań i ogólną atmosferę 
pracy, aniżeli zarobki, zwłaszcza w kontekście 
braku poczucia rozwoju. 

Na przeciwległym biegunie dominowały takie 
odpowiedzi jak wiara w Boga (2,87), posiadanie 
dzieci (3,15), działanie na rzecz innych (3,57). 
Można zaryzykować twierdzenie, iż w przy-
padku młodych ludzi bardziej cenione były te 
wartości, które dotyczą ich samych oraz naj-
bliższego otoczenia. Te związane z dalekosięż-

nymi planami jak posiadanie dzieci nie znalazły 
aprobaty ze względu na aktualny etap życiowy. 

Spoglądając na rozkład odpowiedzi udzielanych 
przez respondentów w podziale na płeć można 
zauważyć, że kobiety i mężczyźni odpowiadają 
podobnie, a zatem wyznawane przez nich war-
tości są zbliżone. 

Kobiety tak samo jak ogół respondentów naj-
bardziej ceniły sobie najbardziej zdrowie (4,61). 
Ponadto istotne są dla nich takie wartości jak 
przyjaciele (4,46) oraz posiadanie ciekawej 
pracy (4,38). Warto jednak zwrócić uwagę, iż ce-
nioną wartością jest stworzenie udanego związ-
ku (średnia 4,29). Na przeciwległym biegunie 
znajdują się natomiast wiara w Boga (2,83). 

Dla kobiet nie jest także szczególnie istotne po-
siadanie dzieci (3,14) oraz pieniądze i dobrobyt 
materialny (3,55). Można przypuszczać, iż na li-
beralne podejście w sprawie wartości wpływ ma 
przede wszystkim wiek respondentów, bowiem 
młodzi ludzie z natury przejawiają bardziej libe-
ralne postawy. 

Wykres 2. Ocena wartości w przypadku kobiet. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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W przypadku młodych mężczyzn hierarchię war-
tości przedstawia wykres numer 3. Również ta 
płeć ceni sobie szczególnie zdrowie (średnia 
4,49). Nastawiona jest na znalezienie ciekawej 
i zgodniej z zainteresowaniami pracy (4,43) oraz 
przykłada wagę do relacji z przyjaciółmi (4,37). 
Warto zwrócić uwagę na pewne różnice odpo-
wiedzi w porównaniu do kobiet. 

Mężczyźni mniej uwagi poświęcają postawom 
związanym ze zdobyciem wykształcenia. Śred-
nia odpowiedzi to zaledwie 3,88, gdzie dla ko-
biet analogiczny wskaźnik wyniósł 4,05 i był 
jedną z bardziej cenionych wartości. 

Różnice zauważalne są także w przypadku dzia-
łań na rzecz innych. W tym wypadku wyniki 
kształtują się na poziomie 3,33 (mężczyźni) do 
3,64 (kobiety). 

Jednocześnie mężczyźni mniej wagi przywią-
zują do tego, jak odbiera ich otoczenie. Śred-
nia odpowiedzi respondentów wyniosła w tej 
kategorii 3,87, a dla kobiet było to aż 4,02. Za-
uważalnie wyższą wartość mężczyźni zyskali 
w przypadku wary w Boga (3,03 do 2,83). 

Trzeba jednak zauważyć, iż w przypadku oby-
dwu płci wartości z tym związane były jednymi 
z najmniej cenionych. 

Wykres 3. Ocena wartości w przypadku mężczyzn. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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Kolejnym czynnikiem, na który warto spojrzeć 
w kontekście wartości jest to jak kształtują się 
one, jeśli pod uwagę weźmiemy miejsce za-
mieszkania młodego człowieka. 

Do analizy jako linie graniczną przyjęto miejsco-
wości do oraz powyżej 100 tysięcy mieszkań-
ców. Zagregowane dane dla miejscowości ma-
łych i średnich przedstawia wykres numer 4. 

W przypadku młodzieży zamieszkującej małe 
i średnie miejscowości najbardziej cenioną war-
tością w życiu jest zdrowie (średnia 4,58), po-
siadanie ciekawej pracy (4,38) oraz przyjaciele 
(4,44). Na przeciwległym biegunie znalazły się 
z kolei takie postawy jak wiara w Boga (3,02), 
posiadanie dzieci (3,26) oraz działanie na rzecz 
innych (3,57). 

W przypadku miejscowości największych (wy-
kres nr 5) odpowiedzi okazały się zbliżone, 
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę postawy 
najbardziej cenione wśród młodzieży. Najwyż-

szą wartość uzyskały kolejno zdrowie (4,59), po-
siadanie ciekawej pracy (4,45), przyjaciele (4,47). 
Z kolei najmniejsze: działanie na rzecz innych 
(3,57), posiadanie dzieci (2,85), wiara w Boga 
(2,46). 

W przypadku dwóch ostatnich postaw należy 
jednak odnotować, iż dla mniejszych miejscowo-
ści, mimo, że także znalazły się w grupie warto-
ści najmniej cenionych to średnia wskazań była 
zdecydowanie wyższa – oscylowała bowiem po-
wyżej 3. 

Wykres 4. Ocena wartości dla miejscowości poni-
żej 100 tyś mieszkańców.
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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Wykres 5. Ocena wartości dla miejscowości powy-
żej 100 tyś mieszkańców. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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Wynika to jak można sądzić z faktu, iż zgodnie 
z wieloma opracowaniami socjologicznymi 
ludność mieszkająca w mniejszych miejscowo-
ściach jest z natury rzeczy bardziej konserwa-
tywna oraz przywiązana do tradycyjnych war-
tości. 

Mimo, iż tego typu postawy nie znajdują apro-
baty wśród ogółu młodzieży, jak się zdaje 
w przypadku miejscowości do 100 tysięcy są 
one jednak statystycznie nieco mocniej zako-
rzenione i respektowane. 

Niemniej ze względu na bardzo zbliżone wyniki 
ankiety należy przyjąć, iż w przypadku najmłod-
szych miejsce zamieszkania nie jest czynni-
kiem determinującym postawy oraz wyznawa-
ne wartości. 

Niezależnie od wielkości miejscowości młodzież 
jest do siebie podobna, przejawia zbliżone aspi-
racje oraz ma wspólny sposób odbierania i poj-
mowania otaczającej rzeczywistości.
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dla mnie autorytetem są moi 
rodzice, pobrali się w wieku 19l, 
urodziłem się ja , bez niczyjej 
pomocy doszli tam gdzie są i sami 
zapracowali na to co mają w życiu 
to jest ważne.

mężczyzna, 16 lat, miasto powyżej. 10 tys. mieszkańców

W przygotowanym przez Fundację Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy kwestionariuszu zapy-
tano młodych ludzi o autorytety. Pytanie miało 
charakter otwarty, dzięki czemu każdy z respon-
dentów mógł udzielić swobodnej wypowiedzi. 

Młodzież została także poproszona o uargumen-
towanie swojego wyboru. Na pytanie odpowie-
działy wszystkie osoby biorące udział w ankiecie 
(1000). 

1. 3. AUTORYTETY

Moim jedynym i niepodważalnym 
autorytetem są moim rodzice. To 
oni nauczyli mnie mówić, pisać, 
czytać, kochać i szanować.  
To oni opiekowali się mną, gdy 
byłam mała i nie mogłam jeszcze 
sama funkcjonować. 

kobieta, 16 lat, miasto poniżej. 10 tys. mieszkańców

Największym autorytetem jest mój brat. 
Jest on jedynym chłopakiem w rodzinie 
(zważając na fakt, że nie mam taty). 
Zawsze pomoże, a nawet doradzi. Nie 
pozwoli także by jego rodzinie stała się 
krzywda. Mimo iż też ma niewiele do 
zaoferowania, myśli nie tylko o sobie, 
ale i o innych. Jest kochany i najlepszy 
na całym świecie.- 

kobieta, 18 lat, miasto powyżej. 10 tys. mieszkańców

Autorytetem są dla mnie  
rodzice, ponieważ uczą mnie 

najważniejszych wartości, jak być 
dobrym człowiekiem  

od dnia narodzin. 

kobieta, 17 lat, miasto poniżej. 10 tys. mieszkańców

Moim autorytetem jest moja mama 
ponieważ, dla mnie wie wszystko, 

potrafi wszystko zrobić i wspiera mnie 
bardzo, chce być taki sam  

w przyszłości dla sowich dzieci. 

mężczyzna, 20 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców

Z analizy zebranego materiału wynika, 
iż młodzież w odpowiedzi na pytanie 
o życiowe autorytety najczęściej 
wskazywała albo bezpośrednio rodziców 
lub w sensie ogólnym najbliższą rodzinę.
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Interesuję się piłką nożną, dlatego 
Leo Messi. Bardzo go podziwiam, 
dlatego chcę być jak on. Jego 
dążenie do sukcesu i ciężka praca, 
może być dla młodych piłkarzy 
wzorcem do naśladowywania.

mężczyzna, 16 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców

Moim autorytetem jest Jan Paweł II. 
Jest on moim autorytetem, ponie-
waż dzięki jego działaniom Polską 
przestali rządzić komuniści. Dawał 
on wspaniałe świadectwo wiary oraz 
troski o drugiego człowieka.

mężczyzna, 16 lat, miasto poniżej. 10 tys. mieszkańców

Moim autorytetem jest moja mama 
ponieważ, dla mnie wie wszystko, 

potrafi wszystko zrobić i wspiera mnie 
bardzo, chce być taki sam  

w przyszłości dla sowich dzieci. 

mężczyzna, 20 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców

Moim autorytetem jest Robert 
Lewandowski - kapitan polskiej 

reprezentacji w piłce nożnej i zawodnik 
Bayernu Monachium. Jest dobrym 

człowiekiem, angażuje się w różne akcję 
i udziela się w fundacjach. Cenię go za 

ciężką pracę i walkę do końca.  
Nigdy się nie poddaje. 

mężczyzna, 16 lat, miasto poniżej. 10 tys. mieszkańców

Za swój autorytet uważam 
Nikolę Teslę. Jest on genialnym 

człowiekiem, który zdecydowanie 
przewyższał swoją epokę pod 

kątem kreatywności oraz postępu. 
Gdyby nie żałosne reakcje ludu, 
który go otaczał, byłby on teraz 

legendarny jak Leonardo Da Vinci. 

mężczyzna 19 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców

Moim autorytetem jest zespół BTS, ponieważ 
mimo bardzo wielu problemów i otrzymanej 

nienawiści w młodym wieku(15-20 lat) 
nigdy nie poddali się w drodze do spełnienia 

swoich marzeń i nawet po zdobyciu 
ogromnej sławy są szczerzy, skromni 

i prawdziwi, ich muzyka i zachowania ratują 
życia ludzi na całym świecie, poza tym 

bardzo ciężko pracują, żeby spełnić choć 
minimum oczekiwań swoich fanów.

kobieta, 16 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców

Niektórzy z respondentów odpowiadając 
na pytanie wskazywali na historyczne lub 
zasłużone postaci, co, do których panuje 
powszechna zgoda, iż były to autorytety 
lub osoby godne naśladowania. W tej 
grupie odpowiedzi szczególnie często 
wskazywano na Jana Pawła II. 

Kolejną grupę relatywnie częstych 
odpowiedzi pojawiających się  

w nadsyłanych kwestionariuszach 
stanowiły te upatrujące autorytetów 

wśród ludzi znanych, popularnych- 
będących dla młodzieży idolami i wzorami 

do naśladowania. 

Myśle, ze moi idole, inspirują mnie by 
być lepszą wersją siebie, starać sie 
robić coś na rzecz innych. Zmienili 
trochę sposób w jaki postrzegam 
świat i sposób w jaki podchodzę do 
innych. W pewien sposób uspokoiło 
mnie wewnętrznie, jakkolwiek 
dziwnie to brzmi.

kobieta, 18lat, miasto powyżej. 50 tys. mieszkańców

Moim autorytetem jest Jan Paweł II, 
ponieważ dokonał wielkich rzeczy, 
darzył wszystkich ludzi miłością, 
nie patrząc na wyznania czy kolor 
skóry. Zapoczątkował Światowe Dni 
Młodzieży, co bardziej zbliżyło nas 
do siebie i do Boga. 

 kobieta 16 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców
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Część młodzieży nie wskazała 
konkretnej osoby, ale cechy charakteru 

lub postawy życiowe, które uważa za 
cenne i wartościowe. 

Nie posiadam, konkretnego 
autorytetu. Moimi autorytetami są 
osoby, które są wykształcone, dążące 
do wyznaczonych celów, nawet mimo 
niepewnego bądź trudnego startu. 
Osiągające w życiu sukcesy a zarazem 
świetnie łączące to z przyjaciółmi, 
rodziną i związkiem.

kobieta 16 lat, miasto powyżej. 10tys. mieszkańców

Nie mam konkretnego autorytetu.  
Na pewno jest to osoba oddana pracy, 
rozwijająca się, która dąży by być coraz 
lepszym, ambitna. Moim zdaniem takie 
osoby są godne uwagi. Ludzie często nie 
wiedzą co robić po szkole, często też nie 
idą na studia, nie rozwijają się, znajdują 
byle jaką pracę tylko po to żeby mieć za 
co przeżyć. 

Moim zdaniem osoba powinna dążyć 
do swoich celów. Wiele osób nie ma 
ambicji i mówi, że wiele rzeczy jest 
niemożliwych. Moim autorytetem jest 
osoba, która uważa, że może osiągnąć 
wszystko. 

kobieta 18 lat, miasto poniżej 10tys. mieszkańców

Nie mam konkretnego autorytetu. Podziwiam 
i biorę inspirację z osób, które nie stoją 

w miejscu i biorą życie za rogi. Są dla mnie 
przykładem, ponieważ po co marnować czas 

skoro można to wykorzystać? 

mężczyzna 16 lat, miasto powyżej. 10tys. mieszkańców

Myślę, że nie mam jednego stricte 
autorytetu, lecz (jak prawdopodobnie 

zdecydowana większość osób) 
pochwalam w ludziach ich cechy  

(tj. np. mądrość życiowa, kultura, szeroka 
wiedza ogólna, empatia, inteligencja, 

optymizm, altruizm, odwaga, rozwaga) 
lub postawy, jakie przybierają w danych 

sytuacjach i decyzje, jakie podejmują. Na 
ich podstawie kreuję obraz danej osoby 

i darzę ją szacunkiem.

Nie staram się natomiast koncentrować 
na jednym, konkretnym autorytecie 

i naśladować go. Decyzję o swoim 
postępowaniu podejmujesz sam, a tacy 

ludzie są inspiracją, przykładem. 

kobieta 18 lat, miasto powyżej. 100 tys. mieszkańców

Nie mam jednego autorytetu. 
Staram się czerpać jak 

najwięcej od osób które 
faktycznie przekazują mi 

ważne wartości.

kobieta 18lat, miasto powyżej. 50 tys. mieszkańców
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Trzeba też odnotować grupę osób, która 
odpowiadała, iż nie posiada autorytetów 

lub też wskazywała na samych siebie. 

Nie mam. Mogę sie kimś 
inspirować, ale nie brać go jako 
przykładu. Kształtuje się sama, 
a nie biorę od kogoś.

kobieta 17 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców

Nie mam autorytetu, ponieważ 
uczę się na własnych błędach 

i sama muszę wszystkiego 
doświadczyć. Ważne że wspierają 

mnie w tym przyjaciele.

kobieta 19 lat, miasto powyżej. 10 tys. mieszkańców

Nie mam autorytetu ale 
wiem jakim człowiekiem chcę 

zostać i do tego dąże 

kobieta 18 lat, miasto powyżej. 10 tys. mieszkańcówNie mam autorytetu, idę przez życie własną drogą, 
uczę się na własnych bledach i sama zdobywam 
doświadczenie, nie bazuje na osiągnięciach innych 
i nie opieram sie o porażki i sukcesy innych. 

 kobieta 16 lat, miasto powyżej. 250 tys. mieszkańców

W badaniu przeprowadzonym przez Fundację 
Słoneczna Strona Ulicy zapytano młodzież skąd 
najczęściej czerpie inspiracje do podejmowa-
nia różnych wyborów i decyzji. Pytanie miało 
charakter półzamknięty. Respondenci wybierali 
maksymalnie trzy odpowiedzi z przygotowanych 

propozycji takich jak: radio, internet, prasa, tele-
wizja, książki, rodzina, przyjaciele. 

Ponadto była także możliwość uiszczenia wła-
snej wypowiedzi. Zbiorcze wyniki przedstawia 
wykres numer 6. 

telewizja internet prasa radio książki rodzina przyjaciele inne
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Wykres 6. Skąd czerpiesz inspirację  
do podejmowania różnych wyborów i decyzji.  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone w czerwcu 
2020 r. przez Fundację Inicjatywa Słoneczna Strona 
Ulicy na próbie 1000 osób w wieku 16-25 lat.

Skąd czerpiesz inspirację 
 do podejmowania  

różnych wyborów i decyzji? 
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W Y Z N A W A N E  W A R T O Ś C I

Odpowiedzią wskazywaną przez responden-
tów zdecydowanie najczęściej był internet (753 
odpowiedzi, a więc 3 na 4 badanych!). Równie 
chętnie młodzi ludzie przy podejmowaniu de-
cyzji konsultują swoje wybory z przyjaciółmi 
(752). 

Dość często wskazywano na rodzinę (326). Da 
się zauważyć w tym przypadku wysoką korelacje 
wyników z omawianymi wcześniej odpowiedzia-
mi młodych na pytania o autorytety oraz warto-
ści. 

W przypadku dwóch poprzednich podrozdzia-
łów młodzież równie chętnie wskazywała na 
swoje najbliższe otoczenie- w tym zwłaszcza ro-
dziców. 

Na przeciwległym biegunie jeśli chodzi o źródło 
inspiracji przy codziennych decyzjach znalazły 
się z kolei tradycyjne nośniki jak telewizja (95), 
prasa (23), radio (20). 

Potwierdza to ogólną tendencję, iż młodzież, 
jeśli już szuka zewnętrznego potwierdzenia dla 
własnych decyzji korzysta w tym celu z sieci 
oraz narzędzi wirtualnych. Kanały komunikacji 
charakterystyczne dla starszych pokoleń nie są 
dla współczesnej młodzieży atrakcyjne. 

Warto też zwrócić uwagę na relatywnie wyso-
kie wyniki dla książek (320) oraz kategorii inne 
(146). W przypadku tej ostatniej najczęściej po-
jawiające się odpowiedzi to: nauczyciele, Biblia, 
filmy, muzyka, ale również własne doświadczenia 
oraz intuicja.

1. 4. ŹRÓDŁA INSPIRACJI
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Podejście  
do pokolenia rodziców 
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P O D E J Ś C I E  D O  P O K O L E N I A  R O D Z I C Ó W 

Wśród socjologów i publicystów nie istnieje jed-
no uniwersalne i powszechnie uznane określenie 
definiujące współczesną młodzież. Dla jednych 
jest to pokolenie C od angielskiego słowa con-
nected. W tym wypadku głównym desygnatem 
definicyjnym jest ciągłe obcowanie najmłod-
szych z urządzeniami o powszechnym i stałym 
dostępie do sieci. 

Badacze należący do tej grupy podkreślają, iż 
mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem, 
które w odróżnieniu od wcześniejszych, urodziło 
się w okresie znacznego rozwoju technologicz-
nego. Jest to więc pokolenie, które nie poznało 
nigdy świata sprzed ery internetu. Wpływa to na 
ich sposób funkcjonowania. Bez wątpienia dzi-
siejsza młodzież większość wolnego czasu spę-
dza w przestrzeni wirtualnej. Co więcej to wła-
śnie tam rozwija swoje pasje, buduje relacje oraz 
komunikuje się z otoczeniem. Rzeczywistość 
wirtualna jest zatem dla najmłodszych tak samo 
ważna jak prawdziwe życie. Obydwa światy sta-
nowią sieć naczyń połączonych- wzajemnie na 
siebie wpływają i oddziałują. 

Część badaczy i publicystów mówi też o poko-
leniu Z od angielskiego sformułowania Genera-
tion Z. W ich opracowaniach dzisiejsza młodzież 
to ludzie najmłodszego pokolenia, dla których 
technologia to główne narzędzie do poszerzania 
wiedzy. Właściwie od urodzenia ci młodzi ludzie 
są zaznajomieni z nową technologią i stanowi 
ona dla nich naturalne środowisko. Pokolenie 
Z każdą wątpliwość sprawdza w Internecie, do 
którego zazwyczaj ma stały dostęp. Potrafi szu-
kać, wie jak się po nim poruszać, nie ma proble-
mów z komunikacją wirtualną. 

Często osoby te mają wielu znajomych z odle-
głych krańców świata, bo dzięki sieci bariery 
nie istnieją. Ich główne cechy to mobilność oraz 
szybka reakcja na zmiany. 

Niemniej niezależnie od sposobu definiowania 
oraz przyjętej terminologii wyróżnić można kil-
ka cech wspólnych. Ilekroć w niniejszym opra-
cowaniu jest mowa o młodzieży mamy na myśli 
przede wszystkim osoby: 

 ¤ urodzone po 1995 roku

 ¤ wychowane w interakcji  
z najnowszą technologią

 ¤ mające od urodzenia styczność  
z portalami społecznościowymi

 ¤ nie pamiętające czasów poprzedzających 
stały dostęp do internetu

Dzisiejsza młodzież to pokolenie wychowane 
w zupełnie innych czasach oraz warunkach niż 
ich rodzice, dziadkowie, a nie rzadko również 
starsze rodzeństwo. Warto zatem pokazać w jaki 
sposób najmłodsi podchodzą do pokolenia swo-
ich rodziców. 

Zdaniem badaczy „kwestie relacji między naj-
młodszymi a rodzicami zdają się być istotne 
z co najmniej kilku powodów. Relacje między-
generacyjne są̨ specyficzną formą relacji mię-
dzyludzkich, ponieważ̇ stanowią̨ ważny obszar 
w procesie zrozumienia rodziny jako podstawo-
wej komórki społecznej, ale są również̇ efektem 
zależności pomiędzy członkami rodziny, którzy 
konstruują̨ tożsamość́ jednostki. 

Okres dorastania jest tym momentem w ży-
ciu młodego człowieka, w którym integruje on 
dotychczasową wiedzę zdobytą w rodzinie, by 
nadać́ jej status ważnej w procesie kształtowa-
nia swojej tożsamości”2. Innymi słowy relacje 
zachodzące między rodzicami a najmłodszymi 
są istotne ze względu na funkcję socjalizacyjną 
rodziny. Charakter tychże relacji wpływa na dal-
sze egzystowanie młodego człowieka oraz może 
mieć przełożenie na budowane przez niego rela-
cje w dorosłym życiu. 

2. 1. WPROWADZENIE

2. E. Karmolińska-Jagodzik, Międzypokoleniowe relacje mło-
dzieży z rodzicami. Wybrane konteksty edukacyjne, 2016, 
s.16.
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Kwestia relacji międzypokoleniowych jest przed-
miotem wielu badań. Warto w tym kontekście 
przywołać choćby kompleksowy raport dotyczą-
cy młodzieży przygotowany przez CBOS w 2016 
roku3, gdzie jednym z obszarów zainteresowania 
był dom rodzinny wyrażony w opiniach młodego 
pokolenia Polaków. Uzyskane wyniki skłoniły 
autorów do stwierdzenia, iż w ostatnich latach 

wśród młodzieży mamy do czynienia ze spad-
kiem znaczenia grupy rówieśniczej, na korzyść 
rodziców, którzy jawią się jako autorytety (ta-
bela 1). Warto w tym miejscu dodać, iż konkluzje 
wypływające z cytowanego badania są zbliżone 
do wyników ankiety, przeprowadzonej przez 
Fundację Inicjatywa Słoneczna Strona Ulicy. 

2. 2. WCZEŚNIEJSZE BADANIA  
DOTYCZĄCE RELACJI RODZICE-DZIECI

Wskaż nie więcej niż dwie osoby:
Matka

1994 1996 1998 2003 2008 2010 2013 2016

z którymi najchętniej  

spędzasz czas wolny
24 21 17 17 17 17 25 25

na których uznaniu  

najbardziej ci zależy
51 57 47 50 54 48 47 59

na które przede wszystkim mo-

żesz liczyć w trudnych chwilach
64 71 63 63 63 57 60 60

Wskaż nie więcej niż dwie osoby:
Ojciec

1994 1996 1998 2003 2008 2010 2013 2016

z którymi najchętniej  

spędzasz czas wolny
7 7 6 6 6 8 9 10

na których uznaniu  

najbardziej ci zależy
36 38 31 34 38 38 33 47

na które przede wszystkim mo-

żesz liczyć w trudnych chwilach
27 38 34 33 30 29 28 29

Wskaż nie więcej niż dwie osoby:
Rodzeństwo

1994 1996 1998 2003 2008 2010 2013 2016

z którymi najchętniej  

spędzasz czas wolny
17 17 15 17 17 18 18 19

na których uznaniu  

najbardziej ci zależy
6 7 6 7 6 7 8 9

na które przede wszystkim mo-

żesz liczyć w trudnych chwilach
14 12 13 15 17 14 16 14

Wskaż nie więcej niż dwie osoby:
Koledzy,  koleżanki

1994 1996 1998 2003 2008 2010 2013 2016

z którymi najchętniej  

spędzasz czas wolny
35 45 33 34 29 32 24 17

na których uznaniu  

najbardziej ci zależy
15 15 12 12 9 9 9 4

na które przede wszystkim mo-

żesz liczyć w trudnych chwilach
5 6 5 5 3 5 4 3

3. Zob. Młodzież 2016, CBOS. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-
ce=web&cd=&ved=2ahUKEwi96caxmZvsAhXUAxAIHQupBuEQFjAAegQIARAC&url=http 
proc.3A proc.2F proc.2Fwww.cinn.gov.pl proc.2Fportal proc.3Fid proc.3D15 proc.26res_id 
proc.3D1150305&usg=AOvVaw3vM3YzLTPGOHtQiOWsp6AR (dostęp 04.10.2020).

Tabela 1. Młode pokolenie, a rodzina i znajomi.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS.W PROCENTACH
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W kontekście niniejszego rozdziału szczególnie 
interesujące są wyniki dotyczące dwóch obsza-
rów. Pierwszym jest wpływ rodziców na różne 
sfery aktywności młodzieży. 

W tym zakresie badania CBOS pokazały, jak 
zmieniają się oczekiwania rodziców względem 
młodzieży oraz co istotniejsze jak te oczekiwa-
nia odbierają sami zainteresowani (tabela 2).

Obserwowane z dłuższej perspektywy czasowej 
zmiany postaw rodziców są zbieżne z bardziej 
ogólnymi procesami i tendencjami widoczny-
mi w badaniach CBOS realizowanych na pró-
bach reprezentatywnych dla ogółu dorosłych 
mieszkańców Polski. Rejestrowany w sondażach 
CBOS postrzegany spadek znaczenia wyższe-
go wykształcenia znajduje odzwierciedlenie  
w stopniowo, ale wyraźnie malejącym od kilku-
nastu już lat nacisku rodziców na kontynuację 
edukacji przez dzieci po ukończeniu szkoły po-
nadgimnazjalnej. 

Obecnie 75 proc. uczniów deklaruje, że ich ro-
dzicom zależy na tym, aby kontynuowali naukę 
po ukończeniu szkoły – 2003 roku takich dekla-
racji było 88 proc.. Z badania CBOS wynika rów-
nież, iż od dłuższego już czasu wyraźnie maleje 
odsetek uczniów deklarujących, że rodzice wy-
magają od nich chodzenia do kościoła (od 2013 
roku zmniejszył się on o 9 punktów procento-
wych, od 2008 o 18 punktów, a od 1998 aż o 22 
punkty). 

Koresponduje to z wynikami ankiety przepro-
wadzonej przez Fundację Inicjatywa Słoneczna 
Strona Ulicy dotyczącej wartości. Sfera religijna 
była jedną z najmniej respektowanych i uważa-
nych za atrakcyjne przez młode pokolenie nieza-
leżnie od płci oraz miejsca zamieszkania. Nieco 
mniej osób deklaruje, że rodzice wymagają od 
nich pomocy w prowadzeniu domu lub w gospo-
darstwie (76 proc., spadek o 5 punktów procen-
towych). 

Badani uczniowie deklarują, że rodzice stara-
ją się rozwijać ich zainteresowania kulturalne 
(50 proc., wzrost o 6 punktów w porównaniu  
z rokiem 2013). Zgodnie z wnioskami twórców 
opracowania badania CBOS głównym czynni-
kiem determinującym wyniki w poszczegól-
nych obszarach jest wykształcenie rodziców. 
Im większe tym bardziej liberalne podejście 
oraz nacisk na rozwój dziecka w sferze kultury. 
Mniejszy natomiast na konieczność podejmowa-
nia dorywczej pracy zarobkowej. 

Oto ki lka stwierdzeń.  O każdym z nich 

powiedz,  czy trafnie opisuje ono działania 

Twoich rodziców wobec Ciebie

1996 1998 2003 2008 2010 2013 2016

odsetki  odpowiedzi  twierdzących

Rodzice wymagają ode mnie pomocy  

w prowadzeniu domu, w gospodarstwie
75 74 73 79 79 81 76

Rodzicom zależy,  abym po ukończeniu  

szkoły uczył (a)  s ię dalej
- 88 88 85 82 77 75

Rodzice wymagają ode mnie, 

 bym chodził (a)  do kościoła
49 52 47 48 44 39 30

Rodzice starają s ię rozwijać moje  

zainteresowania kulturalne – chcą,  

żebym chodził (a)  do teatru,  do kina,  

czytał (a)  dobre książki ,  zwiedzał (a)

53 47 44 47 41 44 50

Rodzice zachęcają mnie do podejmo 

wania dorywczej  pracy zarobkowej
47 38 42 43 44 44 47

W PROCENTACH

W PROCENTACH

Tabela 2. Oczekiwania rodziców a młode pokolenie. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS.W PROCENTACH
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Jak często roz-

mawiasz z  matką:

Często Czasami Rzadko Nigdy

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta

o pol i tyce 9 5 20 17 36 34 33 42

o szkole,  nauce 54 68 33 22 9 6 2 1

o planach  

na przyszłość
41 56 41 30 12 9 4 4

o swoich proble-

mach osobistych
17 34 29 30 33 18 19 16

o seksie 3 6 9 15 26 28 59 48

Jak często rozma-

wiasz z  ojcem:

Często Czasami Rzadko Nigdy

Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta

o pol i tyce 13 9 22 19 28 28 29 37

o szkole,  nauce 25 30 36 32 24 22 7 8

o planach  

na przyszłość
28 27 36 31 18 21 9 13

o swoich proble-

mach obistych
8 7 19 17 34 27 31 42

o seksie 4 2 11 5 25 11 51 74

Tabela 3. Tematy rozmów młodego pokolenia z rodzicami (matka).  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS.W PROCENTACH

W PROCENTACH

W PROCENTACH

Z badania przeprowadzonego przez CBOS wy-
nika, iż młodzież rozmawia z rodzicami przede 
wszystkim o szkole i nauce oraz o dalszych pla-
nach życiowych. 

Rzadziej tematem rozmów są problemy osobi-
ste i kwestie polityczne. Najmniej miejsca zaj-
mują z kolei tematy dotyczące seksu. 

Co ciekawe z tego samego badania wynika, iż 
nie bez znaczenia pozostaje płeć rodzica. 

Młodzi ludzie znacznie chętniej i częściej swe 
rozterki dzielą z matką niż ojcem, zwłaszcza je-
śli przedmiotem rozmowy są kwestie natury in-
tymnej lub osobistej

Tabela 4. Tematy rozmów młodego pokolenia z rodzicami (ojciec).  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBOS.

Drugim ciekawym obszarem wartym przytocze-
nia w kontekście relacji zachodzących między 

młodym pokoleniem a rodzicami jest kwestia 
poruszanych tematów rozmów (tabela 3 i 4). 

23



P O D E J Ś C I E  D O  P O K O L E N I A  R O D Z I C Ó W 

0

100

200

300

400

95

279

350

202

64

Dalsza część niniejszego opracowania powsta-
ła w oparciu o badanie Fundacji Inicjatywa Sło-
neczna Strona Ulicy i stanowi próbę ukazania 
ważności tematu relacji międzypokoleniowych 
widzianych oczami młodzieży. Badanie zostało 
przeprowadzone na próbie 1000 osób. 

W pierwszej kolejności młodzież dostała za za-
danie określić w jakim stopniu rodzice są dla 
nich wzorem do naśladowania. W przygotowa-
nej ankiecie zapytano najmłodszych także, które 
cechy zaobserwowane u swych rodziców uwa-
żają za wartościowe oraz jakie z nich zamierzają 
wykorzystać w życiu lub przekazać w przyszło-
ści swoim dzieciom. 

Ponadto respondenci zostali poproszeni o wska-
zanie pod jakimi względami wychowają swoje 
dzieci w inny sposób niż ich rodzice właśnie ich. 

Poza pierwszym pytaniem o autorytety, które 
miało charakter wartościujący, pozostałe zosta-
ły skonstruowane jako otwarte, wobec czego 
młodzież zyskała możliwość swobodnej wypo-
wiedzi, co tym samym przełożyło się na jako-
ściowy charakter opracowania.

Pierwszym zadaniem jakie zostało postawione 
przed młodzieżą w przygotowanej przez Funda-
cję Słoneczna Strona Ulicy ankiecie było okre-
ślenie w jakim stopniu rodzice stanowią dla mło-
dego pokolenia wzór do naśladowania. Pytanie 
miało charakter zamknięty. 

W formie gradacji młodzież określała na pięcio-
wartościowej skali czy rodzice są dla nich auto-
rytetem. Graniczne wartości to 1- zupełnie nie 
są wzorem, 5- zdecydowanie są wzorem. Zbior-
cze wyniki przedstawia wykres numer 1. 

2. 3. MŁODZIEŻ A RODZICE

Wykres 1. W jakim stopniu rodzice  
są dla Ciebie wzorem do naśladowania.
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu 
rodzice są dla 

Ciebie wzorem do 
naśladowania? 

1 zupełnie nie są wzorem 
5 zdecydowanie są wzorem

1 2    3 4 5
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Na podstawie zebranych danych należy stwier-
dzić, iż dla współczesnej młodzieży rodzice sta-
nowią ważny wzór do naśladowania. Najwięcej 
wskazań miała odpowiedź 4 (350). Co istotne 
suma wskazań dla odpowiedzi 4 oraz 5 (odpo-
wiednio 350 i 202) jest znacznie wyższa od po-
zostałych wariantów. 

Należy również zauważyć, że im mniejsza war-
tość na skali tym jednocześnie mniej wskazań. 
Zaledwie 64 respondentów stwierdziło, iż ich 
rodzice zupełnie nie są wzorem do naśladowa-
nia. Średnia wskazań dla wszystkich wartości to 
3,54. Uzyskane wyniki potwierdzają, iż rodzice 
są ważnym oraz istotnym punktem odniesienia 
dla młodego pokolenia. 

Uzyskane wyniki korespondują zarówno z przy-
taczanymi badaniami CBOS dotyczącymi przed-
miotowego zakresu, jak również z konkluzjami 
ujętymi w rozdziale dotyczącym wartości wśród 
młodzieży zawartym w niniejszym opracowa-

niu. Należy przyjąć, iż wbrew obiegowej opinii 
to właśnie rodzice mają największy wpływ na 
wzorce postępowań młodych ludzi. 

Na wykresach numer 2 i 3 przedstawiono dane 
dotyczące przedmiotowego zakresu, gdzie czyn-
nikiem różnicującym była płeć respondentów. 
Dla każdej z nich otrzymane wyniki okazały się 
zbliżone. Najczęściej wskazywanym wariantem 
odpowiedzi było 4 (kobiety- 251, mężczyźni- 
109). 

Zarówno mężczyźni, jak tez kobiety najrzadziej 
wskazywały, iż rodzice zupełnie nie są dla nich 
wzorem do naśladowania (mężczyźni- 21, kobie-
ty-44). Dla obydwu płci suma wskazań na naj-
wyższe wartości tj. 4 i 5 przewyższa pozostałe 
możliwości wyboru. Reasumując, płeć nie jest 
czynnikiem determinującym sposób postrze-
gania rodziców przez najmłodsze pokolenie. 
Niezależnie, o jakiej płci mówimy, rodzice cie-
szą się wysokim szacunkiem.

Wykres 2. W jakim stopniu rodzice są dla Ciebie 
wzorem do naśladowania (kobiety).  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu 
rodzice są dla 

Ciebie wzorem do 
naśladowania? 

kobiety

1 zupełnie nie są wzorem 
5 zdecydowanie są wzorem
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Wykresy 4 i 5 przedstawiają rozkład odpowie-
dzi, gdzie kryterium różnicującym było miejsce 
zamieszkania młodzieży. 

Na potrzeby opracowania jako graniczną przy-
jęto wielkość miejscowości do i powyżej 100 
tysięcy mieszkańców. Również w tym wypadku 
wielkość miejscowości nie okazała się czyn-
nikiem determinującym sposób odpowiedzi 
w przedmiotowym zakresie. 

Najpopularniejszym wariantem na skali liczbo-
wej była odpowiedź 4. Ponadto suma dwóch 
najwyższych wskaźników przewyższa wskazania 
dla pozostałych wariantów. 

Niezależnie od miejsca zamieszkania oraz płci 
współczesne młode pokolenie relatywnie wy-
soko ceni sobie rodziców, którzy stanowią dla 
nich tym samym wzór do naśladowania. 

Wykres 3. W jakim stopniu rodzice są dla Ciebie 
wzorem do naśladowania (mężczyźni).  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu 
rodzice są dla 

Ciebie wzorem do 
naśladowania? 

mężczyźni

1 zupełnie nie są wzorem 
5 zdecydowanie są wzorem

1 2    3 4 5
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Wykres 4. W jakim stopniu rodzice są dla Ciebie 
wzorem do naśladowania (miejscowość do 100 tyś).  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu 
rodzice są dla 

Ciebie wzorem do 
naśladowania 

miejscowość<100 tyś

1 w ogóle nie jest ważne 
5 jest najważniejsze

Wykres 5. W jakim stopniu rodzice są dla Ciebie wzo-
rem do naśladowania (miejscowość powyżej 100 tyś). 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu 
rodzice są dla 

Ciebie wzorem do 
naśladowania 

miejscowość>100 tyś

1 w ogóle nie jest ważne 
5 jest najważniejsze

1 2    3 4 5

1 2    3 4 5
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2. 4. POSTRZEGANIE POKOLENIA RODZICÓW 
PRZEZ MŁODYCH LUDZI

Wyrozumiałość, pracowitość, 
robienie czegoś najlepiej jak się 
potrafi, niebranie wszystkiego na 
serio i umiejętność śmiania się 
z siebie.

kobieta, 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Wsparcie, otwartość, wiara 
w Boga, ciepło rodzinne, 

pomysłowość, radość, 
pomoc, pracowitość.

kobieta, 18 lat, miasto pow. 50 tys. mieszkańców

Wytrwałość i pracowitość. 
To zdecydowanie 

najważniejsze wartości

kobieta, 15 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Spośród ogółu odpowiedzi najczęściej 
akcentowano takie cechy jak bezintere-
sowność, chęć pomocy i szczerość. 

Równie często młodzi ludzie  
podkreślali, iż cenią u swych rodziców 

pracowitość, samozaparcie oraz dążenie  
do celu pomimo wyzwań i trudności. 

pewnie dużo więcej niż wiem świadomie, na pewno doceniam 
ich miłość i to, że stawiają nas na pierwszym miejscu, jeżeli 
będę miał dzieci, chcę żeby miały wytrwałość po dziadku, 
a po babci pracowitość.

mężczyzna 15 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Kolejnym zadaniem postawionym przed respon-
dentami w przygotowanym przez Fundację Ini-
cjatywa Słoneczna Strona Ulicy kwestionariuszu 
było określenie jakie cechy młode pokolenie 
postrzega jako wartościowe u swoich rodziców. 
Młodzież miała wskazać te cechy lub postawy, 
które sama wykorzystuje w codziennym życiu 
lub też uważa, że w przyszłości przekaże je swo-
im dzieciom. 

Pytanie miało charakter otwarty, dzięki czemu 
respondenci zyskali możliwość swobodnej wy-
powiedzi. Taki sposób konstrukcji kwestionariu-
sza pozwolił na uzyskanie wartościowego mate-
riału pod względem jakościowym. 

Szacunek do pieniędzy, bezinteresowna 
pomoc, wiara w naukę. Są to dla mnie 
jedne z ważniejszych wartości i jeżeli 
w przyszłości będę miała dzieci na 
pewno będę chciała 
im to przekazywać.

kobieta, 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Bezinteresowność, 
Empatia, Szczerość,  
Potrafią pomóc  
w każdej sytuacji. 

kobieta, 16 lat, miasto pow. 250 tys. mieszkańców

potrafią bez zastanowienia 
 i bezinteresownie  

pomóc nawet  
obcej osobie

mężczyzna, 17 lat, miasto pow. 10 tys. mieszkańców

Troska,  
bezinteresowna miłość.

mężczyzna, 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców
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Na pewno poświęcę im więcej czasu 
, bardziej będę się nimi interesować 
i rozmawiać z nimi. Nie będę używać 
krzyku jak zrobią coś źle tylko na spo-
kojnie z nimi rozmawiać

mężczyzna 18 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Jedną z cech które uważam za wartościowe 
u moich rodziców jest lojalność, empatia, 
szczerość, pomocność. Wszystkie te cechy 
postaram się wykorzystać w życiu, oraz 
wziąć przykład z moich rodziców i darzyć 
innych empatią, postaram się być szczera, 
jak i w przyszłości nauczę moje dzieci 
tych samych cech, aby również były tak 
wartościowe, jak moi rodzice którzy są 
moim wzorcem do naśladowania.

kobieta16 lat, miasto pow. 50 tys. mieszkańców

Miłość i szacunek do 
drugiego człowieka. 

Tolerancje spokój 
i cierpliwość

kobieta 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Empatia, brak obojętności 
na problemy innych,  

radość, pogodny  
tryb życia

mężczyzna 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Rzetelność, lojalność, 
tolerancja, wdzięczność, 

szczerość, uczciwość, wiara 
w samego siebie

kobieta 16 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

W przygotowanej przez Fundację Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy młodzi ludzie 
zostali poproszeni o określenie, jeśli 
planują posiadać własne dzieci, to pod 
jakim względem wychowają je inaczej niż 
rodzice wychowali ich. Respondentom 
pozostawiono możliwość swobodnej 
wypowiedzi w przedmiotowym zakresie. 
Z analizy wypełnionych kwestionariuszy 
wynika, iż młodzież najczęściej  
wskazywała, że chciałaby swoim  
dzieciom poświęcić więcej czasu,  
uwagi i zainteresowania. 

Warto też podkreślić, iż widoczna była grupa 
respondentów, dla której istotne wartości to 

szacunek dla innych, empatia, tolerancja. 

Poświęcę dla nich więcej czasu, będę 
walczyć o ich szczęście i zawsze trzymać 
ich stronę, postaram sie być bardziej 
wyrozumiała pamiętając o tym jaka 
byłam w ich wieku, dać im swobodę 
i uświadomić im że nauka nie jest 
najważniejsza czasa`mi lepiej przespać 
tą jedną noc niż uczyć się na sprawdzian 
z biologii. 

kobieta 18 lat, miasto pow. 250 tys. mieszkańców

Będę słuchać i poświęcać dużo 
czasu na rozmowę z nimi,  
postaram się je rozumieć  
w każdym przypadkua. 

kobieta 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców
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30

Warto w tym miejscu także odnotować, iż nie 
zabrakło odpowiedzi deklarujących brak zmian 
w wychowaniu. Można sądzić, iż młodzież na 
ogół co do zasady jest zadowolona ze sposobu 
w jaki wychowują ich rodzice. 

Jeśli już zwraca uwagę na jakieś kwestie to bar-
dziej ma na celu nie tyle zastąpienie konkret-
nych zachowań, co bardziej większy nacisk na 
niektóre z obszarów- główne te związane ze 
zrozumieniem, poświęcaniem czasu i okazywa-
niem zainteresowania oraz wolnością.

Chce z nimi zbudować  
dobrą i zdrową relację,  
chciałbym aby mogły  
mi zaufać i zwierzać  
się ze swoich problemów.

kobieta 18 lat, miasto pow. 100 tys. mieszkańców

Nie chce wpajać  
im swoich przekonań  
i umniejszać  
ich problemów

kobieta 18 lat, miasto pow. 100 tys. mieszkańców

Postaram się, aby mogły 
ze mną o wszystkim 
porozmawiać i były  
ze mną szczere; 
czuły, że je wspieram.

kobieta 18 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Z pewnością będę starała się 
być dla nich jak przyjaciel nie jak 
rodzic, żeby mogli mi powiedzieć 

wszystko, nie będę ich ograniczała 
aż tak bardzo, bo to głównie 
ograniczenia ciągną dzieci to 

robienia głupot

kobieta 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Duża grupa respondentów zwracała uwagę 
na budowanie relacji oraz cechy związane 
z wyrozumiałością, wsparciem oraz 
rozmową. 
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Obywatelskość  
i tożsamość narodowa

Z pewnością będę starała się 
być dla nich jak przyjaciel nie jak 
rodzic, żeby mogli mi powiedzieć 

wszystko, nie będę ich ograniczała 
aż tak bardzo, bo to głównie 
ograniczenia ciągną dzieci to 

robienia głupot

kobieta 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców
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Powszechnie w dyskursie publicznym podkreśla 
się, że w celu budowy społeczeństwa, w któ-
rym każdy obywatel może czuć się uczestnikiem 
(podmiotem), a nie przedmiotem działań poli-
tycznych czy społecznych, konieczne jest anga-
żowanie wszystkich grup wiekowych w partycy-
powaniu w życiu społecznym. 

Istnieje niewiele aktualnych opracowań doty-
czących działalności społecznej młodych ludzi. 
Większość publikacji na temat działań społecz-
nych powstała w okresie socjalizmu – wtedy na 
działalność społeczną każdego obywatela liczy-
ła władza. Jednakże w ówczesnych działaniach 
społecznych trudno było rozróżnić działania 
dobrowolne i spontaniczne od działań podej-
mowanych pod bezpośrednim bądź pośrednim 
przymusem. Z tego powodu współczesne rozu-
mienie pojęcia działalności społecznej może róż-
nić się od przyjmowanego w przeszłości. 

We współczesnej literaturze podkreśla się, że 
dzieci i młodzież należy stopniowo wprowadzać 
do udziału w działaniach społecznych, kształ-
tując ich umiejętności społeczne, ucząc ich za-
chowań społecznych i stwarzając warunki sty-
mulujące aktywność. W ten sposób działania 
wolontariackie stają się ciągiem określonych za-
chowań jednostek, a jednostki świadomie wpły-
wają na otoczenie. 

W świetle tak stawianych potrzeb w zakresie 
przygotowania do umiejętności prowadzenia 
działań społecznych przez młodych ludzi nie-
zwykle istotna wydaje się rola osób odpowie-
dzialnych za kształcenie młodzieży. Istotne jest 
przy tym, by w procesie edukacji tak wychować 
dziecko, by motywacją do angażowania społecz-
nego było nie tylko poczucie odpowiedzialności 
lub wykonywania obowiązków, ale także auten-
tyczna troska o wspólnotę.

3. 1. WPROWADZENIE

3. 2. OBYWATELSKOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ 
W OCZACH MŁODYCH

Omawiając wyniki badania Fundacji Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy w zakresie dotyczącym 
obywatelskości i tożsamości należy na początek 

zwrócić uwagę na fakt, że większość młodych 
ludzi (ponad 50 proc.) ma obojętny stosunek do 
tożsamości narodowej i kulturowej. 

Wykres 1. Deklaracje dot. Wagi przynależności do 
wspólnoty narodowej i kulturowej dla młodych ludzi..  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu jest  
dla Ciebie ważna 

przynależność do wspólnoty 
narodowej/ kulturowej?

1 w ogóle nie jest ważne 
5 jest najważniejsze

12,9
0%

13
,0

0%

32,60%

13
,7

0%

27,80%

0% 100%
5 4 3 2 132



Jednocześnie z przeprowadzonego badania wy-
nika również, że polska młodzież dostrzega zna-
czenie koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. 

Zarówno większość młodych mężczyzn (63,6 
proc.) jak i kobiet (59,8 proc.) zgadza się ze 
stwierdzeniem, że każdy człowiek powinien 
mieć swój wkład w budowanie społeczeństwa. 

Wykres 2. Stosunek młodych do koncepcji  
społeczeństwa obywatelskiego. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu zgadzasz się 
z twierdzeniem, że “Każdy 

człowiek, powinien mieć 
swój wkład w budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego”

1 w ogóle nie  
  jest ważne 
5 jest  
  najważniejsze

11,90%

2,
80

%

21,70% 33,10%

30,50%

10,60%7,70%

21,90%29,30%
30,50%

0% 100%
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Co ciekawe, osoby zamieszkujące miejscowo-
ści o małym zaludnieniu (poniżej 10 tysięcy 
mieszkańców) znacznie częściej od młodzieży 
mieszkającej w większych ośrodkach spotyka-
ją się z propozycjami zaangażowania w działa-
nia na rzecz społeczności lokalnej. 

Prawie połowa mieszkańców największych 
miejscowości otrzymała taką ofertę. Dla porów-
nania wśród największych miast (powyżej 250 
tysięcy mieszkańców) ten odsetek wynosi jedy-
nie 12 procent.

kobiety mężczyźni
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Z przeprowadzonego badania wynika, że mło-
dzież w naszym kraju najczęściej spośród róż-
nych możliwych form działalności społecznej 
dostrzega samorządy uczniowskie (ponad 50 
proc. ankietowanych zauważa tę formę działal-
ności społecznej w swoim codziennym środowi-
sku). 

Drugi rodzaj organizacji społecznych, z jakimi 
młodzi najczęściej mają styczność, to organiza-
cje o profilu religijnym (32,5 proc.) oraz związa-
ne z ratowaniem życia (33,1 proc.). 

Niemal co czwarty badany dostrzega działalność 
harcerską (23,2 proc.). Na podstawie powyż-
szych informacji można wnioskować, że osoby 
młode częściej zwracają uwagę na organizacje 
potwierdzone autorytetem (rządowym, wyzna-
niowym czy historycznym). Rzadziej natomiast 
ich uwagę przykuwa działalność niezależnych 
stowarzyszeń i fundacji (12,2 proc.). 

Wykres 3. Ilość młodych ludzi, którym zostało zapro-
ponowane zaangażowanie w działalność społeczną. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Ile osób otrzymało propozycję 
zaangażowania na rzecz 

społeczności lokalnej?

11
,9

0% 21,50%

42,30%

13
,5

0%

10
,8

0%

0% 100%
                                mniej niż 10 tys.
                        powyżej 10 tys. 
                powyżej 50 tys.
        powyżej 100 tys. 
powyżej 250 tys. 

liczba mieszkańców  
w miejscu  

zamieszkania
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Warto zwrócić uwagę, że ankietowani często 
wspominali o dostrzeganiu niesformalizowa-
nych form działalności społecznych, takich jak 
oddolny wolontariat w hospicjach, zbiórki na 
rzecz chorych oraz pomoc schroniskom, pomoc 
w świetlicach środowiskowych, oddawanie krwi 
czy włosów. 

Optymistyczną informacją płynącą z analizowa-
nego badania jest fakt, że młodzi ludzie z dużym 
szacunkiem spoglądają na osoby, które dobro-
wolnie poświęcają swój czas, aby nieodpłatnie 
zrobić coś na rzecz innych. Aż 40 proc. bada-
nych wskazało, że takie osoby bardzo im impo-
nują. 

0% 50% 100%75%25%

33,10%

52,20%

13,30%

12,20%

23,20%

32,50%

22,10%

Wykres 4. Rozpoznawalne organizacje społeczne 
w opinii młodych ludzi. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Jaki rodzaj zaangażowania  
w działalność społeczną zauważasz 

(lub/ i uczestniczysz) w swoim 
codziennym środowisku? 

samorząd uczniowski

młodzieżowa rada miasta

stowarzyszenie, fundacja

harcerstwo

ochotnicza straż pożarna/ wodna

organizacje wyznaniowe 

nie zauważam/ nie uczestniczę

                                mniej niż 10 tys.
                        powyżej 10 tys. 
                powyżej 50 tys.
        powyżej 100 tys. 
powyżej 250 tys. 
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Ci spośród młodych ludzi, którzy są członkami 
organizacji społecznych oraz wolontariuszami 
zostali poproszeni w badaniu o przedstawie-

nie rodzajów pomocy, jakiej oczekiwaliby od 
państwa, aby móc efektywniej angażować się 
w działalność obywatelską. 

Wykres 5. Szacunek młodych względem osób 
działających społecznie.
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Oceń, jak ważne 
są dla Ciebie 

wymienione niżej 
wartości i  dążenia 

1 w ogóle nie jest ważne 
5 jest najważniejsze

3,
10

%

5,
80

%

32,40%

18,8
0%

39,90%

0% 100%
5 4 3 2 1

Moja koleżanka z klasy  
otrzymała stypendium  
z dyplomem od Premiera  
za najlepszą średnią,  
ja uczę się niewiele gorzej,  
a za działalność dla  
społeczności lokalnej  
nikt mnie nie docenia.

kobieta, 17 lat, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

Już studiuję, nie jestem muzycznie  
utalentowany, mój kierunek  

nie jest naukowy, działam lokalnie  
- nawet nie mogę się starać  

o stypendium i ulżenie  
w studenckich wydatkach.

mężczyzna, 23 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców

Większość młodych – aż 57 proc. – zwróciła 
uwagę na potrzebę pomocy finansowej.  
W odpowiedzi na pytanie otwarte młodzi  
często pisali o stypendiach. 

Pojawiły się zarzuty dotyczące niesprawiedliwego 
gratyfikowania ich działalności społecznej 
podczas przyznawania wyróżnień i pieniężnych 
nagród przez Prezesa Rady Ministrów oraz 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Pokazywanie działaczy 
społecznych w pozytywnym 
świetle, zwracanie uwagi  
na ich pracę.

kobieta, 16 lat,  miasto powyżej 250 tys. mieszkańców

Niech wyróżnią kogoś 
za działalność z imienia 

i nazwiska, a nie jako 
anonimowego wolontariusza 

albo wcale

mężczyzna, 16 lat,  miasto powyżej 50 tys. mieszkańców

Darmowe kursy  
i ciekawe szkolenia, 
dofinansowanie na  

wyjścia np. do teatru

kobieta, 26 lat, miasto mniej 10 tys. mieszkańców
1. Organizować  

obozy/kolonie  
2. Umożliwiać nam darmowe 

zwiedzanie 
atrakcji państwowych 

mężczyzna, 19 lat, miasto powyżej 10 tys. mieszkańców

Wielu młodym osobom działającym 
społecznie (34 proc.) brakuje aprobaty 

dla ich działań i pochwały ze strony 
osób publicznych i polityków.

Reszta uczestników pisała o tym, że 
państwo mogłoby wspierać młodych 

działaczy np. dofinansowując szkolenia, 
kursy, wyjścia do teatrów i zwiedzanie 

instytucji państwowych. 
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Stosunek  
do polityki
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Na przestrzeni lat aktywność młodego pokole-
nia w sferze polityki stanowiła przedmiot zain-
teresowania wielu ośrodków. Wobec powyższe-
go w dyskursie publicystycznym oraz naukowym 
nie brakuje badań i raportów. Jednym z przy-
kładów jest opracowanie przygotowane przez 
CBOS w 2016 roku. 

Na potrzeby opracowania młodzieży zadano 
pytania dotyczące polityki, demokracji oraz go-

spodarki. Zbadano stan wiedzy na temat życia 
politycznego oraz ogólne zainteresowanie poli-
tyką. Spytano także o sympatie dotyczące ów-
czesnych partii politycznych, jak również stosu-
nek do Unii Europejskiej. 

Zbiorcze zainteresowanie polityką na prze-
strzeni lat (do 2016 roku) przedstawia wykres  
numer 1. 

Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 
roku doprowadziły do upodmiotowienia obywa-
teli. Od tej pory społeczeństwo mogło zacząć 
angażować się w sprawy społeczne i politycz-
ne bez groźby ewentualnych sankcji ze strony 
aparatu państwowego. Obywatele uzyskali tym 
samym możliwość nieskrępowanego wyrażania 
opinii oraz zrzeszania zarówno w partie politycz-
ne, jak również inne formy i podmioty aktywno-
ści obywatelskiej. 

Frekwencja wyborcza obserwowana w kolejnych 
elekcjach pozwala zakładać, iż ogół obywateli 
pomimo szeregu możliwości jest umiarkowanie 
zainteresowana kwestiami publicznymi. Wyją-
tek stanowią rekordowe frekwencje dotyczące 
ostatnich wyborów parlamentarnych oraz prezy-
denckich. Na pewno są dowodem na mobilizację 
społeczną elektoratów, jak również obserwo-
walnym efektem postępującej polaryzacji. Trud-
no, jednakże w chwili obecnej stwierdzić w jakim 
stopniu mamy do czynienia z nowym, trwałym 
zjawiskiem, a na ile jest to wyjątek wynikający 
z bieżącej polityki i stylu sprawowania rządów. 

W tym kontekście warto poświęcić nieco miej-
sca młodzieży. Zastanowić się jaki jest ogólny 
stosunek młodego pokolenia do polityki i polity-
ków. Czy stopień ich zaangażowania oraz wiedzy 
o polityce jest większy od ogółu społeczeństwa, 
czy może wręcz przeciwnie. Warto również 

przeanalizować jakie formy partycypacji spo-
łecznej i publicznej uważają za atrakcyjne. Czy 
internet oraz obcowanie z nowymi technologia-
mi wpływa na sposób percepcji rzeczywistości 
oraz dobór informacji. Finalnie wreszcie – czy 
wśród młodzieży powszechna jest identyfikacja 
z głównymi podmiotami rywalizacji na arenie 
politycznej. 

W opinii autorów raportu osadzenie młodzie-
ży w kwestiach dotyczących życia publiczne-
go i polityki jest istotne z kilku powodów. Po 
pierwsze, to właśnie młodzi ludzie z upływem 
lat będą kształtować otaczającą rzeczywistość. 
Część z nich stanie się też ważnymi aktorami 
sceny politycznej. Warto zatem poznać punkt 
widzenia pokolenia najmłodszych wchodzących 
w dorosłość – ich poglądy, motywacje oraz iden-
tyfikację z określonymi nurtami, ideami oraz po-
stulatami. 

Po drugie, warto pochylić się nad młodzieżą, 
gdyż jak można sądzić jest to ten segment elek-
toratu, który przez największe ugrupowania po-
lityczne jest najsłabiej rozumiany i przebadany. 
W debacie publicznej nierzadko słyszymy głosy, 
iż główni aktorzy nie mają recepty na problemy 
oraz wyzwania współczesnego świata. Nie wie-
dzą tym samym jakie są potrzeby i oczekiwania 
młodych. 

4. 2. STOSUNEK DO POLITYKI W ŚWIETLE 
WCZEŚNIEJSZYCH BADAŃ

40

4. 1. WPROWADZENIE
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Z badań CBOS wynika, iż na przestrzeni bada-
nych okresów zainteresowanie wzrastało. Jed-
nocześnie duża część badanych deklarowała co 
najmniej średnie zainteresowanie sprawami pu-
blicznymi. 

Co ciekawe w tym samym raporcie zauważo-
no, iż zmienną w sposób znaczny wpływającą 
na stopień zainteresowania politykom jest typ 

szkoły do jakiej uczęszcza dana osoba (wykres 
2). Największe zainteresowanie polityką dekla-
rowali badani uczęszczający na co dzień do li-
ceów ogólnokształcących. Nieco mniejsze było 
zainteresowanie tymi sprawami wśród uczniów 
techników, a najmniej zainteresowanych 
i najwięcej deklarujących zupełny brak zainte-
resowania sprawami polityki notujemy wśród 
uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 

Wykres 1. Zainteresowanie polityką  
wśród młodzieży. 
Źródło: CBOS raport „Młodzież 2016”.Jak określił(a) byś swoje 

zainteresowanie polityka? 

Bardzo duże - uważnie, szczegółowo śledzę prawie wszystko, co dzieje się w polityce

Duże - dość uważnie śledzę to, co dzieje się w polityce

Średnie - śledzę jedynie główne wydarzenia

Nikłe, niewielkie - często umykają mojej uwadze nawet ważne wydarzenia

Żadne - praktycznie mnie to nie interesuje

Określił(a)bym to inaczej

1 9 9 6

1 9 9 8

2 0 0 3

2 0 0 8

2 0 1 0

2 0 1 3

2 0 1 6
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Bardzo duże - uważnie, szczegółowo śledzę prawie wszystko, co dzieje się w polityce

Duże - dość uważnie śledzę to, co dzieje się w polityce

Średnie - śledzę jedynie główne wydarzenia

Nikłe, niewielkie - często umykają mojej uwadze nawet ważne wydarzenia

Żadne - praktycznie mnie to nie interesuje

Określił(a)bym to inaczej

Ponadto w raporcie przygotowanym przez CBOS 
zawarto konstatacje, iż płeć uczniów jest czyn-
nikiem determinującym stopień zainteresowania 
politykom. 

W każdym z analizowanych przypadków chłopcy 
znacznie częściej deklarowali swoje zaintereso-
wanie dla spraw publicznych (wykres numer 3). 

Wykres 2. Zainteresowanie polityką  
wśród młodzieży a typ szkoły.
Źródło: CBOS raport „Młodzież 2016”.Jak określił(a) byś swoje 

zainteresowanie polityka? 
tyP szkoły
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33

1

2

3

2

8

liceum ogólnokształcące

technikum, liceum Profilowane, zawodowe lub techniczne

zasadnicza szkoła zawodowa

2 0 1 3

2 0 1 6

2 0 1 3

2 0 1 6

2 0 1 3

2 0 1 6
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W tym samym badaniu zapytano responden-
tów o deklarowane poglądy (wykres numer 4). 
Na przestrzeni lat poszczególni respondenci 
w większości przypadków mieli problemy z okre-
śleniem swojej orientacji politycznej. 

Niemniej należy zauważyć, iż jeśli już określa-
no się po któreś ze stron rywalizacji politycznej 
częściej wskazywano afiliacje prawicową, aniże-
li lewicową. Były to wyniki zbliżone niezależnie 
od okresu w jakim badanie zostało przeprowa-
dzone. 

Wykres 3. Zainteresowanie polityką 
 wśród młodzieży a płeć uczniów.
Źródło: CBOS raport „Młodzież 2016”.Jak określił(a) byś swoje 

zainteresowanie polityka? 
wg .Płci
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Bardzo duże - uważnie, szczegółowo śledzę prawie wszystko, co dzieje się w polityce

Duże - dość uważnie śledzę to, co dzieje się w polityce

Średnie - śledzę jedynie główne wydarzenia

Nikłe, niewielkie - często umykają mojej uwadze nawet ważne wydarzenia

Żadne - praktycznie mnie to nie interesuje

Określił(a)bym to inaczej

chłoPcy

dziewczęta

2 0 1 0

2 0 1 3

2 0 1 6

2 0 1 0

2 0 1 3

2 0 1 6
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W tym miejscu warto również wskazać jakie są 
źródła informacji dla młodego pokolenia. Bada-
nie w przedmiotowym zakresie przeprowadził 
Instytut Spraw Publicznych. 

Wyniki raportu wskazują, iż młodzież zdobywa in-
formacje dotyczące sfery politycznej głównie w in-
ternecie. Jak piszą autorzy raportu „młodzi Polacy 
obu płci z braku wiary w instytucje pośredniczące 
starają̨ się̨ samodzielnie poszukiwać́ informacji. 

W rezultacie najczęstszym źródłem informacji 
o społeczeństwie i polityce jest dla nich Face-
book: 73 proc. młodych polskich obywateli ko-
rzysta z tego źródła bardzo lub raczej regularnie. 

Drugim najpopularniejszym źródłem informacji 
są̨ portale internetowe, które nie mają wersji 

drukowanej (używane przez 57 proc. respon-
dentów). Niski jest poziom wykorzystania me-
diów tradycyjnych, zwłaszcza publicznego radia 
i gazet drukowanych”4. 

Bez wątpienia sposób konsumpcji informacji 
wpływa na charakter postrzegania rzeczywi-
stości. Prymat mediów internetowych nad tymi 
tradycyjnymi sprawia, iż elity polityczne, chcąc 
dotrzeć do niezagospodarowanych grup elekto-
ratu wraz z upływem lat będą zmuszone zmienić 
strategie oraz charakter komunikacji politycznej. 

Jak można sądzić nie pozostanie to bez wpływu 
na charakter i stan demokracji oraz przekształ-
cenia całego systemu politycznego. 

Wykres 4. Deklarowane poglądy  
polityczne wśród młodzieży 
Źródło: CBOS raport „Młodzież 2016”.Jakie masz poglądy polityczne? 
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4. Zob. F. Pazderski,, Odlegli obserwatorzy, niezadowoleni 
konformiści czy poszukujący obywatele? Postawy  
młodych Polek i Polaków wobec demokracji i polityki,  
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2018.

Lewicowe Centrowe Prawicowe Trudno powiedzieć

2 0 1 6

2 0 1 3

2 0 1 0

2 0 0 8

2 0 0 3

1 9 9 8

1 9 9 6
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Wykres 5. Źródła informacji młodego pokolenia.
Źródło: . Pazderski,, Odlegli obserwatorzy, nieza-
dowoleni konformiści czy poszukujący obywatele? 
Postawy młodych Polek i Polaków wobec demokra-
cji i polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2018.

Skąd czerpiesz informacje? 
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Badanie zostało przeprowadzone na grupie 
1000 młodych Obywateli. W kwestionariuszu 
znalazły się takie pytania jak:

1.  Oceń w skali 1-5 jak bardzo interesujesz 
się polityką.

2.  Czy twoim zdaniem rządzący/politycy 
w wystarczającym stopniu interesują się 
problemami młodych ludzi?

3.  Czy zgadasz się, że obecnie zbyt dużo 
ludzi liczy na pomoc państwa?

4. Jakie twoim zdaniem są najważniejsze po-
trzeby dotyczące młodych ludzi, którymi 
powinni zająć się politycy/ państwo?

Pierwsze trzy pytania miały charakter zamknię-
ty i były skonstruowane w formie wartościują-
cej. Respondenci wybierali odpowiedzi między 
1- w ogóle się nie interesuję/zadecydowanie nie, 
a 5- bardzo się interesuję/ zdecydowanie tak. 
Ostatnie pytanie miało natomiast charakter ja-

kościowy. Respondenci zyskali tym samym moż-
liwość swobodnej, nieograniczonej wypowiedzi. 
Na koniec rozdziału zostaną zaprezentowane 
najciekawsze z nich oraz ogólne wnioski płyną-
ce z badania. 

Z przeprowadzonej przez Fundację Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy ankiety wynika, iż dzi-
siejsze młode pokolenie jest umiarkowanie 
zainteresowane polityką. Na pięciostopniowej 
skali najwięcej wskazań dotyczyło wariantów 2 
(260 odpowiedzi) oraz 3 (257 odpowiedzi). Z dru-
giej strony najmniej z respondentów wskazało, 
iż bardzo jest zaineresowana polityką. Było to 
zaledwie 94 respondentów. Średnia odpowiedzi 
wyniosła zaledwie 2.67. Z zebranego materiału 
wynika, iż w okresie od badania przeprowadzo-
nego przez CBOS w 2016 roku zainteresowa-
nie polityką wśród młodzieży spadło. W chwili 
obecnej co do zasady nie jest to sfera budząca 
wśród młodych szczególne emocje. Całościowe 
wyniki ankiety zostały przedstawione na wykre-
sie numer 2. 
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4. 3. WYNIKI BADAŃ

1 2    3 4 5

Wykres 2. Zainteresowanie 
polityką wśród młodzieży. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Jak bardzo 
interesujesz się 

polityką? 
1 w ogóle sie nie interesuję 
5 bardzo się interesuję
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Z analizy wyników wynika, iż wśród responden-
tów płeć była czynnikiem determinującym sto-
pień zainteresowania polityką. Dla mężczyzn 
zainteresowanie sprawami publicznymi było 
relatywnie mocniejsze. Niemniej niezależnie od 
płci młodzież co do zasady nie przejawia szcze-
gólnej aktywności w tej sferze. Wśród chłopców 
można zaobserwować proporcjonalnie więcej 
wskazań na wariant 4 (64 odpowiedzi z 289). 
Niemniej drugą co do częstotliwości wskazań 
była odpowiedź 2 (61 odpowiedzi). 

Wśród dziewczynek najczęściej wskazywano na 
wariant 3 (200 odpowiedzi) lub wariant 2 (199 
odpowiedzi). Średnie dla poszczególnych płci 
kształtują się z kolei w sposób następujący: 254- 
kobiety oraz 2,94 mężczyźni. Zbiorcze wyniki 
zostały przedstawione na wykresach numer 3 
oraz 4. 

W dalszej kolejności poproszono młodych ludzi, 
aby określili na ile ich zdaniem politycy interesu-
ją się problemami młodych ludzi. Wyniki zosta-

ły przedstawione na wykresie numer 5. Śred-
nia wskazań w tej kategorii wyniosła zaledwie 
1,80 i była jedną z najniższych dla całej ankiety. 
Odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazała nie-
mal połowa ankietowanych (480 odpowiedzi). 

Drugą najczęstszą odpowiedzią był wariant 
2- 303 wskazania. Jednocześnie na najwyższą 
ocenę wybrało zaledwie 18 ankietowanych. 
Uzyskane wyniki w sposób jednoznaczny prze-
sadzają, iż młodzi ludzie niezależnie od stopnia 
zainteresowania polityką negatywnie oceniają 
poczynania rządzących w przedmiotowym za-
kresie. 

Uzyskane wyniki pokazują również bardzo ni-
skie zaufanie do ogółu klasy politycznej wśród 
najmłodszych. Jak można sądzić brak oferty 
ukierunkowanej bezpośrednio na najmłodszych 
sprawia, iż ta grupa elektoratu w znakomitej 
większości nie identyfikuje się w sposób zdecy-
dowany z żadną opcją rywalizacji politycznej. 
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Wykres 3. Zainteresowanie polityką  
wśród młodych mężczyzn. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Jak bardzo 
interesujesz się 

polityką?

mężczyzna

1 w ogóle sie nie interesuję 
5 bardzo się interesuję
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Na potrzeby ankiety zapytano młodzież także 
czy ich zdaniem obecnie społeczeństwo zbyt 
mocno liczy na pomoc państwa. Ogólne wyniki 
pokazały, iż respondenci co do zasady byli raczej 
zgodni z postawioną diagnozą. Średnia odpo-
wiedzi to 3,58. Najpopularniejszym wariantem 
odpowiedzi było 3- 310 wskazań. Na odpowiedź 
zdecydowanie tak wskazało z kolei 273 odpo-

wiadających. Suma wariantów 4 i 5 wyniosła 
ponad połowę ankietowanych (532 odpowie-
dzi). Uzyskane wyniki pozwalają wysnuć tezę, iż 
młodzież spogląda na programy socjalne partii 
politycznych w sposób relatywnie negatywny. 
Zbiorcze dane zostały zaprezentowane na wy-
kresie numer 6. 

Wykres 4. Zainteresowanie polityką  
wśród młodych kobiet. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Jak bardzo 
interesujesz się 

polityką? 

kobiety

1 w ogóle sie nie interesuję 
5 bardzo się interesuję

Wykres 5. : Zainteresowanie problemami  
młodych ludzi oczami młodzieży  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Czy Twoim zdaniem rząd/
politycy wystarczająco 

interesują się problemami/
potrzebami młodych ludzi?

1 w ogóle sie 
  nie interesują 
5 bardzo 
  się interesują

1 2    3 4 5

1 2    3 4 5
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Wykres 6. Ocena pomocy państwa  
oczami młodzieży. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

1 2    3 4 5

1 2    3 4 5

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż wielkość 
miejscowości nie była kryterium determinują-
cym wyniki w przedmiotowym zakresie. Jako 
graniczną przyjęto linię 100 tysięcy mieszkań-
ców. Zarówno w małych miejscowościach, jak 
i też w tych większych uzyskane wyniki były 
bardzo zbliżone. 

W pierwszym wypadku średnia wskazań to 3,59. 
W drugim natomiast 3,54. Wykresy o numerach 
7 i 8 zawierają zbiorcze dane w tym zakresie. 
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Wykres 7. Ocena pomocy państwa oczami mło-
dzieży- miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Czy zgadzasz się̨   
z opinią, że obecnie 
zbyt dużo ludzi l iczy  
na pomoc państwa?

miejscowość>100 tyś

1 zdecydowanie sie nie zgadzam 
5 zdecydowanie się zgadzam

Czy zgadzasz się̨   
z opinią, że obecnie 
zbyt dużo ludzi l iczy  
na pomoc państwa?

1 zdecydowanie sie nie zgadzam 
5 zdecydowanie się zgadzam

1 2    3 4 5
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Wykres 8. Ocena pomocy państwa oczami młodzie-
ży- miejscowości powyżej 100 tysięcy mieszkańców 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

1 2    3 4 5

Czy zgadzasz się̨   
z opinią, że obecnie 
zbyt dużo ludzi l iczy  
na pomoc państwa?

miejscowość<100 tyś

1 zdecydowanie sie nie zgadzam 
5 zdecydowanie się zgadzam

Ostatnim zadaniem postawionym przed respon-
dentami było opisanie jakim obszarom dotyczą-
cym młodych ludzi państwo oraz politycy po-
winni poświęcić więcej uwagi. 

Pytanie miało charakter otwarty, a odpowiada-
jący pełną swobodę udzielania odpowiedzi. 

Najważniejszym 
problemem w państwie jest 

rozprzestrzenianie się młodych 
Polaków, którzy szukają lepszej 

pracy i większych zarobków 
niż w Polsce. Przez to nasza 

gospodarka nie rozwija się zbyt 
szybko w porównaniu z krajami 

zachodnimi.

mężczyzna 16 lat, miasto poniżej 10 tys. mieszkańców

Młodzi ludzie najczęściej zwracali uwagę 
na kwestię dotyczące nauki, rozwoju 
oraz miejsc pracy. Bez wątpienia są to 
te kwestie, które ze względu na etap 
życiowy badanych dotyczą ich w sposób 
bezpośredni. W niedalekiej przyszłości 
każdy z nich wybierze ścieżkę dalszego 
rozwoju oraz kierunek przyszłej pracy 
zawodowej. 

Nauka i rozwijanie tylko 
obiektów zainteresowań, 
wcześniejsza  
możliwość  
usamodzielnienia się, 

kobieta, 16 lat, miasto powyżej 10 tys. mieszkańców

Państwo powinno zwrócić 
uwagę na system nauczania, 
na szkoły, bo z tego wynika 
najwięcej problemów 
młodzieży. 

kobieta, 17 lat, miasto poniżej 10 tys. mieszkańców
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Zły system edukacji. Trudności finansowe 
w życiu wielu studentów. Praca i studia, 
niskie zarobki, wysokie ceny wynajmu 
mieszkań, mało czasu na naukę,.

mężczyzna 17 lat, miasto powyżej 50 tys. mieszkańców

Dobre wykształcenie 
i zaoferowanie im czegoś (np. 
dobrej pracy), aby od razu po 

studiach nie wyjeżdżali

mężczyzna 16 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców 

Lepsze doedukowanie dzieci  
w sprawach rasowych,  
etnicznych, orientacyjnych  
oraz chorobowych jak  
depresja etc.  
już od podstawówki 

kobieta15 lat, miasto poniżej 10 tys. mieszkańców

Wprowadzenie edukacji seksualnej 
oraz aby były prowadzone zajęcia 

z psychologiem, które pomagałby uporać 
się ze stresem lub presją otoczenia

kobieta 19 lat, miasto poniżej 10 tys. mieszkańców 

Poprawa jakości edukacji, 
wspieranie jakości i dostępności 

pomocy psychologicznej/
psychiatrycznej 

mężczyzna19 lat, miasto poniżej 10 tys. mieszkańców

Bardzo wielu odpowiadających zwracało 
uwagę na kwestie związane ze zdrowiem 
psychicznym. Podkreślano jak ważną rolę 

 dla młodego człowieka  
pełni akceptacja i tolerancja. 

Zwracano uwagę na konieczność 
podmiotowego traktowania i dialogu.  

Dużo pisano też na temat używek  
i rzetelnej edukacji w tym kontekście. 

Depresja, większa  
tolerancja w stosunku 
do innych  

kobieta17 lat, miasto poniżej 10 tys. mieszkańców

Państwo (również obywatele) powinno 
popracować nad tolerancją i szacunkiem 

do ludzi o odmiennej kulturze/ 
pochodzeniu/ wyglądzie/ orientacji

kobieta16 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców
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Młodzi ludzie chcą osiągnąć 
niezależność finansową  
i żyć godnie ze swoich ciężko 
zarobionych pieniędzy. 

Obecny rząd nie tylko utrudnia  
to podnosząc i wprowadzając  
nowe podatki, ale także zniechęca  
do tego wprowadzając coraz 
to nowe zasiłki socjalne.

mężczyzna 19 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców

Jest za mało miejsc na kierunkach studiów 
po których jest praca, a bardzo dużo po 
których tej pracy nie ma (kształcimy mnóstwo 
ekonomistów, prawników, kulturoznawców, 
nauczycieli, politologów zamiast położyć 
nacisk na służbę zdrowia, informatykę, 
matematykę), myślę też że jest to wynikiem 
tego jak ułożone są plany zajęć w szkole.
Ja mimo bycia na kierunku matematyczno-
informatycznym cały czas przejmowałam się 
językiem polskim i historią. Drugą rzeczą to 
bardzo ciężko jest się wyprowadzić z domu, 
albo wynajem jest bardzo drogi albo rodzice 
kupują mieszkanie, ponadto są za wysokie 
podatki i ludzie wyjeżdżają za granicę.

kobieta 18 lat, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

Zapewnienie miejsc pracy,  
ograniczenie inflacji, obniżenie podatków, 

lepsza opieka medyczna

kobieta, 17 lat, miasto pon. 10 tys. mieszkańców

Kolejna duża grupa odpowiedzi dotyczyła 
szeroko rozumianych programów socjalnych 
oraz systemu podatkowego. Większość 
z tych, którzy zwracali uwagę na tego typu 
kwestie postulowała, iż państwo powinno 
ograniczyć swoją ingerencję w tym zakresie. 

Zwracano uwagę, iż podatki powinny być 
proste i minimalne, a pomoc socjalna ze 
strony państwa ograniczona. W opinii 
młodych ludzi tego typu działania wpłyną 
pozytywnie na efektywność pracy oraz 
spowodują ograniczenie wyjazdów za granicę 
w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. 

Obniżeniem podatków 
i opłat, zmniejszeniem biurokracji, 

ułatwieniem przepisów dla młodych.

mężczyzna 16 lat, miasto poniżej 10 tys. mieszkańcówów

W tym miejscu należy tez odnotować, iż była 
bardzo liczna grupa respondentów, która albo 
nie udzieliła wcale odpowiedzi, albo też napi-
sała, iż nie ma zdania w przedmiotowym zakre-
sie. 

Takich formularzy było aż 391 z ogólnej liczby 
1000. Należy zatem przyjąć, iż niemal 40 pro-
cent ankietowanych nie zajęło jakiegokolwiek 
stanowiska w kwestii działań państwa i polity-
ków na rzecz młodzieży. 

Uzyskane wyniki świadczą o tym, iż młodzi lu-
dzie, mimo że z reguły instynktownie źle oce-
niają działania polityków, to jednak nie są 
w stanie tak naprawdę zdefiniować jakiego 
typu działania powinny być podejmowane, aby 
poprawić obecną sytuację. 

Być może rozwiązaniem byłoby podjęcie działań 
zmierzających do zwiększenia świadomości oraz 
partycypacji najmłodszych w życiu publicznym. 
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K O N T A K T Y  S P O Ł E C Z N E

Przynależność jest jedną z podstawowych 
potrzeb, która pozwala utrzymać dobry stan 
zdrowia psychicznego i fizycznego. Człowiek 
naturalnie dąży do stworzenia co najmniej mini-
malnej liczby więzi międzyludzkich. Psycholodzy 
społeczni Baumeister i Leary sugerują, że wyni-
ka to z faktu, iż w naszej przeszłości ewolucyjnej 
tworzenie relacji zwiększało prawdopodobień-
stwo przetrwania. 

Naszym zamierzchłym przodkom tworzenie 
wspólnoty było potrzebne, chociażby z czysto 
pragmatycznych pobudek jak wspólne polowa-
nie, hodowla oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
potomstwu.

Relacje interpersonalne to metoda dzielenia 
uczuć, postaw i przekonań z innymi osobami. Na 
rodzaj i jakość więzi mają wpływ między innymi: 
umiejętności komunikacyjne jednostki, okolicz-
ności tworzenia, dotychczasowe doświadczenia 
oraz predyspozycje osobowościowe. Relacje 
mają charakter procesu, w którym najważniejszą 
składową jest porozumiewanie się. 

W zależności od sytuacji możemy zbudować ta-
kie typy relacji jak: przyjaźń, koleżeństwo, zwią-
zek miłosny czy partnerstwo biznesowe. Różnią 
się przede wszystkim poziomem intymności, za-
ufania oraz tym czy są zawierane dobrowolnie, 
czy z konieczności.

Niezależnie od charakteru relacje interpersonal-
ne są istotną częścią życia, szczególnie biorąc 
pod uwagę prawidłowy rozwój młodzieży. Ad-
olescenci zwracają dużą uwagę na budowanie 
więzi międzyludzkich, dzięki czemu doskonalą 
swoje kompetencje relacyjne. 

Umiejętności komunikacyjne nie tylko umożli-
wiają budowanie kontaktów społecznych, ale 
także są potrzebne podczas realizacji projektów 
grupowych. Dobra współpraca ułatwia funkcjo-
nowanie w szkole, na studiach, jak i w dalszym 
życiu. 

Uczestnictwo w grupie bierze aktywny udział 
w kreowaniu tożsamości. Środowisko rówie-
śnicze jest miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą 
zaspokoić potrzebę akceptacji i przynależności. 
Co więcej, może pobudzać do rozwijania zain-
teresowań, kreować aktywność jednostki oraz 
mobilizować do rozwijania umiejętności. 

Wymiana doświadczeń oraz sposobów radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami pozwala zwiększyć 
szansę na rozwiązanie problemu i tym samym 
zapobiec zachowaniom ryzykownym. W grupach 
rówieśniczych młodzi ludzie mają również moż-
liwość rozmowy oraz konfrontacji w aspektach 
światopoglądowych. Uczestnictwo w grupie po-
zwala unikać ponoszenia nadmiernych kosztów 
psychologicznych w sytuacjach generujących 
stres oraz niepokój.

Brak wsparcia społecznego w młodym wieku 
często jest związany z nadmiernym lękiem, nie-
adekwatnym obrazie siebie, obniżoną samooce-
ną oraz skłonnością do kłótni. Jest on również 
predyktorem zachowań ryzykownych oraz ma 
negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psy-
chiczne. 

Wykluczenie społeczne rozumiane jako zaburze-
nie podczas tworzenia relacji z osobą lub grupą 
skutkuje poważnymi negatywnymi konsekwen-
cjami w życiu i rozwoju młodego człowieka.

5. 1. WPROWADZENIE
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Relacje z rówieśnikami oraz płynące z nich 
wsparcie społeczne mają istotny wpływ na od-
czuwalną jakość życia oraz dobrostan psychicz-
ny. Dobrostan psychiczny ma kluczowe znacze-
nie dla prawidłowego rozwoju oraz wchodzenia 
w dorosłość.  Co więcej, niski dobrostan psy-
chiczny jest również skorelowany z ryzykiem 
śmiertelności. (Iwasa i inni, 2006). 

Według danych z raportu “Health behaviour in 
school-aged children” obejmującego 50 krajów 
w tym również  Polskę, tworzonego we współ-
pracy ze Światową organizacją zdrowia subiek-
tywne poczucie wsparcia rówieśniczego wśród 
europejskich nastolatków spadło od 2014 roku 
średnio o 3 punkty procentowe. 

Niepokojący jest fakt, że największy zbadany 
spadek miał miejsce w Polsce aż 19 punktów 
procentowych wśród 15-letnich chłopców i 27 
punktów procentowych u 13-letnich dziewczy-
nek. 

Dotychczasowe badania wykazały, że wspar-
cie, oraz poczucie przynależności wynikające 
z prowadzenia kontaktów społecznych są istot-
nie związane ze stosowaniem prawidłowych 
nawyków żywieniowych, zachowaniami proz-
rodwotnymi oraz czynnościami profilaktyczny-
mi. Osoby, które wykazywały dużą satysfakcję 
z relacji interpersonalnych, deklarowały wyższy 
wskaźnik aktywności fizycznej o 14,3 punktów 
procentowych. Problemy w relacjach między-
ludzkich w wieku adolescencji zwiększa ryzy-
ko angażowania się w zachowania ryzykowne 
wśród młodzieży. 

Zachowania ryzykowne to podjęte z własnej 
woli działania, które mają negatywny wpływ na 
zdrowie. Możemy wymienić takie przykłady jak: 
palenie wyrobów tytoniowych, picie alkoholu, 
zachowania samobójcze i autoagresywne, prze-
moc czy ucieczki z domu. Brak akceptacji wiąże 

się między innymi z regularnym sięganiem po 
treści erotyczne w internecie, co może prowa-
dzić do nieprawidłowego rozwoju mózgu, uza-
leżnień od zachowań seksualnych czy nawet za-
chowań agresywnych. 

Szkoła jest miejscem, w którym tworzymy 
wiele różnorodnych relacji, zarówno z wła-
snego wyboru, jak i z konieczności. W okresie 
adolescencji uczymy się kształtowania póź-
niejszych więzi. Skuteczne budowanie relacji 
z innymi ludźmi jest, także jednym z filarów 
potrzebnych do osiągnięcia sukcesu eduka-
cyjnego oraz ochrony zdrowia psychicznego. 
 
Kompetencje komunikacyjne rozumiane jako 
współpraca w zespole, autoprezentacja oraz 
nawiązywanie kontaktów są jedną z ważniej-
szych umiejętności pozwalających na osiągnię-
cie sukcesu na rynku pracy. W ofertach pracy 
najczęściej wypisane są jako: komunikatywność, 
umiejętność pracy w zespole czy umiejętność 
negocjowania. Są one niezbędne do budowania 
relacji z pracodawcą, współpracownikami oraz 
klientem. 

Przez swoje szerokie zastosowanie umiejętno-
ści komunikacyjne są potrzebne w dużej części 
miejsc pracy, a posiadanie ich na wysokim pozio-
mie pomaga w ewentualnym przebranżowieniu. 
Jednocześnie biorąc pod uwagę dane Agrotec  
z 2014 roku, w ocenie pracodawców to wła-
śnie w przypadku umiejętności interpersonal-
nych istnieje największa dysproporcja pomiędzy 
zapotrzebowaniem, a posiadanym poziomem 
umiejętności kandydatów. 

Umiejętności miękkie Posiadanie kompetencji 
społecznych jest jednym z ważniejszych warun-
ków sukcesu zawodowego oraz poczucia satys-
fakcji życiowej. Ich brak natomiast prowadzi do 
niedostosowania społecznego. 

5. 2. RELACJE INTERPERSONALNE ORAZ 
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

5. 2. 1. WPŁYW POSIADANYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH 
NA DOBROSTAN PSYCHICZNY
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Gwałtowny rozwój cywilizacyjny oraz techno-
logiczny doprowadził do istotnej zmiany spo-
sobów komunikacji. Wiele aspektów naszego 
życia przenosimy do sieci internetowej. Według 
danych Hootsuite za 2020 r. w Polsce odsetek 
użytkowników internetu na tle populacji wynosi 
81 procent i jest o 22 punkty procentowe wyż-
szy od średniej światowej. 

Zawężając jednak statystykę do użytkowników 
do serwisów społecznościowych, będących 
bezpośrednim oraz pośrednim kanałem ko-
munikacyjnym wyniki wskazują, że 50 procent 

mieszkańców Polski to aktywni użytkownicy. Co 
istotne, odsetek użytkowników portali społecz-
nościowych wzrasta. Jeszcze w 2019 wynosił on 
42,2 procent, co oznacza, że wzrost w ciągu roku 
wyniósł 7,8 punktów procentowych. Średni czas 
poświęcany na korzystanie z portali społeczno-
ściowych przez Polaków w grupie wiekowej 16-
64 lata wynosi 2 godziny dziennie. 

Skalę udziału komunikatorów w kontaktach spo-
łecznych pokazują wyniki najczęściej użytkowanej 
aplikacji komunikacyjnej na świecie “WhatsApp” 
na poziomie 65 miliardów wiadomości dziennie. 

5. 2. 2. KONTAKTY SPOŁECZNE W INTERNECIE

Wykres 1. Procentowy rozkład użytkowników 
internetu w wybranych państwach na świecie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
Hootsuite.
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Od początku rozwoju internetu badacze i teo-
retycy zastanawiali się nad możliwym wpływem 
popularyzacji możliwości cyfrowych na jakość 
relacji interpersonalnych oraz funkcjonowanie 
psychiczne. Z jednej strony kontakty online nio-
są ze sobą ryzyko spłycenia więzi, a w konse-
kwencji poczucia osamotnienia. 

Zwolennicy postępu technologicznego pod-
kreślają jednak, że internet pozwala na nowe 
sposoby komunikowania się, przez co nawet 
znajomości na odległość mogą być regularnie 
pielęgnowane. Dotychczasowe badania nie po-
zwalają nam na jednoznaczne stwierdzenie, czy 
cyfryzacja kontaktu ma pozytywny, czy nega-
tywny wpływ na życie społeczne. Aktualnie 
zagadnienie wydaje się zbyt wielopoziomowe, 
żeby próbować ująć je w podejściu holistycznym. 

Badania dowodzą, że kontakty prowadzone przez 
młodych ludzi w internecie mogą być związane 
ze zwiększonym samopoczuciem w przypadku 
relacji prowadzonych równocześnie również 

“twarzą w twarz”. Naukowcy sugerują, że wynika 
to z większej częstotliwości kontaktu oraz wzro-
stu poczucia intymności, co prowadzi do szyb-
szego rozwoju relacji.

Zagrożeniem dla młodych ludzi mogą być 
wszelkie serwisy społecznościowe oparte na 
autoprezentacji (m.in.: Instagram). Wyniki ba-
dań sugerują, że częste korzystanie z platform 
społecznościowych koreluje z obniżonym po-
ziomem samooceny, obniżonym poziomem bli-
skości w rodzinie oraz nawet z pojawianiem się 
objawów depresyjnych. 

W internecie młodzi ludzie mogą się spotkać 
również ze zdarzeniami negatywnymi takimi jak: 
agresja słowna, mowa nienawiści, próba wyłu-
dzenia informacji osobistych czy zdjęć o charak-
terze seksualnym. Osoby pracujące z młodzieżą 
powinny na bieżąco śledzić rozwój technologii 
komunikacyjnych i rozmawiać z nimi o niebez-
pieczeństwach płynących z sieci internetowej.

5. 2. 3. WPŁYW CYFRYZACJI NA JAKOŚĆ RELACJI

Z przeprowadzonej przez Fundację Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy ankiety wynika, że aż 
27,2 procent respondentów uważa, że ma pro-
blemy z nawiązywaniem nowych kontaktów, 
a 23,8 procent nie potrafi określić swoich możli-
wości w tym aspekcie. 

Natomiast 49 procent ankietowanych odpowie-
działo, że nie ma problemów z nawiązywaniem 
nowych znajomości. Wyniki te częściowo tłuma-
czą dużą dysproporcję pomiędzy zapotrzebowa-
niem, a posiadanym stanem umiejętności inter-

personalnych wśród młodych ludzi starających 
się o pracę. Może to oznaczać, że w obecnym 
systemie edukacji poświęca się za mało uwagi 
na rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz 
pracę grupową, które stanowią jeden z predyk-
torów sukcesu zarówno w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym.

5. 3. KONTAKTY SPOŁECZNE  
W OCENIE MŁODYCH LUDZI

5. 3. 1. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE
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Z wyników badania wynika, że młode kobiety 
gorzej oceniają swoje umiejętności zawierania 
znajomości niż mężczyźni w tym samym wie-
ku. Odpowiedzi “zdecydowanie się nie zgadzam” 
oraz “nie zgadzam się” w odniesieniu do stwier-
dzenia “nie mam problemów z nawiązywaniem 

nowych znajomości” wybrało 27 procent ko-
biet oraz 22,3 procent mężczyzn. Największa 
różnica w ocenie poziomu umiejętności miała 
miejsce w odpowiedzi: “zdecydowanie się zga-
dzam” i wynosiła 9,9 punktów procentowych  
(18,1 proc. kobiet, 28 proc. mężczyzn). 

Wykres 2. Deklarowany stopień umiejętności 
nawiązywania nowych relacji interpersonalnych. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Wykres 3. Deklarowany stopień umiejętności 
nawiązywania nowych relacji interpersonalnych - 
odpowiedzi wg płci.  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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W pytaniu o liczbę posiadanych przyjaciół 93,3 
procent respondentów zadeklarowała, że w ich 
życiu jest chociaż jedna osoba, którą mogą na-
zwać tym mianem. 

Większość osób biorących udział w badaniu 
57,5 procent zadeklarowała posiadanie od 2 
do 4 przyjaciół. Brak przyjaciół zadeklarowało 
67 osób, dodatkowo 48 z nich określiło swój 
poziom nawiązywania nowych kontaktów na ni-
ski i bardzo niski, a 42 z nich wykazały również 
niski lub bardzo niski poziom samoakceptacji, 
co oznacza, że należą one do grupy wysokiego 
ryzyka i są narażone na częstsze podejmowanie 
zachowań ryzykownych. 

Pomimo tego, że tylko 67 osób zadeklarowało 
brak przyjaciela, w tym samym badaniu aż 211 
osób na pytanie “Czy masz poczucie, że w swo-
im środowisku możesz otwarcie i bezpiecznie 
wyrażać siebie, swoje emocje i uczucia?” odpo-
wiedziało przecząco (21,1 proc.) i aż 429 ankie-
towanych nie potrafiło odpowiedzieć na to py-
tanie (42,9 proc.). 

Oznacza to, że posiadanie przyjaciela w defini-
cji adolescentów nie jest równoznaczne z od-
czuwaniem wsparcia społecznego. Jest to istot-
ny wniosek dla wszystkich osób oraz instytucji 
prowadzących diagnozę społeczną i środowi-
skową. 

Wykres 4. Deklarowana ilość przyjaciół. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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W ankiecie Fundacji Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy młodych ludzi zapytano o ulubioną for-
mę kontaktu z innymi ludźmi. 

Pomimo trendu przenoszenia kontaktów oraz 
dużej części życia społecznego do sieci inter-
netowej aż 711 respondentów zadeklarowało, 
że najbardziej lubią komunikować się „twarzą 
w twarz” (71,1 proc.). 

Spośród 1000 ankietowanych odpowiedź “sms, 
messenger i inne komunikatory tekstowe wy-
brało 197 osób (19,7 proc.). W dalszej kolej-
ności: “rozmowa telefoniczna” została wybrana 
przez 2,5 procent ankietowanych, “nagrywanie 

i odsłuchiwanie nagrań głosowych” to wybór 1,8 
procent uczestników, “wysyłanie zdjęć z komen-
tarzem” uplasowało się na poziomie 1,6 procent 
oraz tylko jedna osoba zadeklarowała “mailing 
jako ulubioną formę kontaktu. 

Pojawiły się także 32 inne odpowiedzi w tym 
między innymi: “Discord- komunikator głosowy 
pozwalający na rozmowy grupowe” , “Wszystkie 
odpowiedzi” czy bardziej niepokojące “nie lubię 
rozmawiać” lub “nie lubię ludzi”. 

5. 3. 2. FORMY KONTAKTU UŻYTKOWANE  
PRZEZ MŁODYCH LUDZI

Wykres 5. Deklarowana ulubiona forma kontaktu.
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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W ankiecie Fundacji Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy młodych ludzi zapytano również o naj-
częściej używaną formę kontaktu. Spośród 1000, 
które wzięły udział w badaniu, aż 684 zadekla-
rowały, że najczęściej kontaktują się za pomocą 

“sms, messenger i inne komunikatory tekstowe” 
(68,4 proc.). 

Natomiast 195 osób deklaruje, że najczęściej 
rozmawiają “twarzą w twarz”. Odpowiedzi po-
kazują, że często młodzi ludzie są zmuszeni do 

zrezygnowania ze swojej ulubionej metody ko-
munikowania się na rzecz bardziej dostępnej 
i szybszej opcji. 

Częste użytkowanie form kontaktu wykorzy-
stujących sieć internetową, tworzy potrzebę 
sprawdzania wiedzy młodych ludzi na temat ne-
tykiety oraz edukacji w tym aspekcie przez pla-
cówki oświatowe lub inne podmioty pracujące 
z młodzieżą. 

Wykres 6. Najczęściej użytkowana forma kontaktu. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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W ankiecie Fundacji Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy młodych ludzi zapytano o to, jak wi-
dzą siebie na tle grupy rówieśniczej, dając przy 
tym możliwość wielokrotnego wyboru. Spośród 
1000 ankietowanych najwięcej osób, bo aż 395 
zaznaczyło, że “czuje się zmotywowany przez 
moją grupę rówieśniczą” (39,5 proc.). W dalszej 
kolejności 307 osób deklaruje, że “ma poczucie 
odgrywania ważnej roli w grupie rówieśniczej” 
(30,7 proc.). 

Oznacza to, że dla ponad 30 procent badanych 
grupa rówieśnicza jest świadomym wsparciem 
rozwoju oraz ma udział w nadawaniu własnej 
wartości, oraz kreowaniu sensu życia. 

Co więcej 150 osób (15 proc.) ma „poczucie by-
cia liderem w grupie rówieśniczej”, a  121 osób 
(12,1 proc.) uważa, że „grupa rówieśnicza nie 
mogłaby bez nich funkcjonować”. 136 osób ma 

“poczucie bycia na swój sposób lepszym od in-
nych członków grupy rówieśniczej” (13,6 proc.). 

Z drugiej strony niepokojące są dość wyso-
kie wyniki utożsamienia się młodych ludzi ze 
stwierdzeniami sugerującymi zagrożenie wyklu-
czeniem społecznym. 

30 procent badanych „czuje się gorszymi niż 
członkowie grupy rówieśniczej”, a 21,1 procent 
uważa, że “przeszkadza w swojej grupie rówie-
śniczej”. 118 osób uważa, że “grupa rówieśnicza 
je demotywuje” (11,8 proc.). 150 osób nato-
miast uważa, że “musi imponować swojej grupie 
rówieśniczej” (15 proc.), takie przekonanie rów-
nież może być czynnikiem zapalnym w przypad-
ku wszelkich zachowań ryzykownych, które czę-
sto młodym ludziom wydają się atrakcyjne.

5. 3. 3. ROLE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

Wykres 7. Subiektywnie odczuwana pozycja w gru-
pie (Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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C Z A S  W O L N Y  I  Z A I N T E R E S O W A N I A

Tematyka czasu wolnego, którym dysponuje 
polska młodzież, nigdy nie znajdowała się na li-
ście najważniejszych tematów podejmowanych 
w dyskusji na temat polskiej młodzieży. 

Z badania przeprowadzonego w 2013 roku przez 
Europejską Komisję Gospodarczą, w którym 
porównano ilość czasu wolnego jaki posiadają 
mieszkańcy Białorusi, Luksemburga, Polski, USA, 
Kirgistanu, Macedonii, Turcji, Grecji oraz Serbii 
wynika, że w porównaniu z innymi krajami, Pola-
cy dysponują mniejszą ilością czasu wolnego niż 
mieszkańcy innych krajów. 

Niższą pozycję zajmują tylko mieszkańcy Luk-
semburga i Białorusi. W Polsce mężczyźni zade-
klarowali, że na aktywności niezwiązane z pracą 
poświęcają dziennie 5 godzin, a kobiety - trochę 
ponad 4 godziny. Dla porównania, w Serbii było 
to prawie 7 godzin dla mężczyzn i ponad 5 dla 
kobiet, a w Grecji ponad 6 dla mężczyzn i po-
nad 5 dla kobiet. Można więc wysnuć wniosek, 
że Polacy pracują więcej niż mieszkańcy innych 
krajów wysoko rozwiniętych. W konsekwencji, 
prowadzi to do przyzwyczajenia się społeczeń-
stwa do znacznej części doby poświęcanej na 
pracę, również wśród młodzieży. 

Średni czas, jaki przeciętny polski uczeń spę-
dza codziennie w szkole to 6,7 godziny (PISA 
2018). W porównaniu do uczniów z innych kra-
jów świata, plasujemy się gdzieś pośrodku staty-
styk. W Europie wyprzedzają nas Holendrzy (7 
godzin), a na świecie Tajwan (8,5 godziny), czy 
Korea Południowa (8 godzin). Najmniej czasu 
w szkole spędzają młodzi Finowie, ze średnią 
dzienną wynoszącą 5 godzin. 

Tak rozbudowany plan lekcji z pewnością ogra-
nicza czas, jaki polska młodzież może poświęcić 
na aktywności pozaszkolne, życie towarzyskie 
czy po prostu odpoczynek. Warto pochylić się 
nad tym, jak w rzeczywistości wygląda kwestia 
czasu wolnego młodych ludzi i czy prawdą jest, 
tak mała jego ilość jak przyjęło się mówić.

Pojęcie „czas wolny” może być rozumiane na 
wiele różnych sposobów. Według słownika 
PWN to część ogólnego czasu, jakim dysponu-
je człowiek w ramach swojego budżetu czasu, 
w którym może swobodnie realizować zajęcia 
wybrane według własnego uznania. 

Z powodu bardzo indywidualnej interpretacji 
tego pojęcia, trudno zdefiniować, co dana osoba 
ma na myśli, gdy mówi o własnym czasie wol-
nym. Dla jednych rozpoczyna się on po codzien-
nych, regularnych lub obowiązkowych aktywno-
ściach, takich jak szkoła, praca, czy studia. Ktoś 
inny powie, że do czasu wolnego nie możemy 
zaliczyć nauki czy pracy w domu, więc będzie 
to zagospodarowanie czasu według upodobania, 
na które możemy sobie pozwolić. 

Na potrzeby tego raportu, przyjmiemy drugie 
rozumienie omawianego pojęcia, tzn. ogół czasu 
poświęcanego na aktywności wynikające z po-
siadanych przez jednostkę zobowiązań. Pod uży-
wanym tutaj pojęciem „praca” rozumieć należy 
wszystkie czynności będące przeciwieństwem 
opisanych w powyższej definicji.

Aby przybliżyć czytelnikowi, jaki stosunek do 
powyższego definiowania ma młodzież, warto 
przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego 
w Krakowie w 2013 roku przez Martę Dragan, 
pod redakcją naukową wydawnictwa Scriptum, 
wśród gimnazjalistów. 

Miało ono na celu wykazać, co rozumieją oni 
pod pojęciem “czasu wolnego”. Mieli do wyboru 
3 odpowiedzi. Z wyborów młodzieży wynikło, że 
84 proc. z nich uważa, że jest to po prostu czas 
po lekcjach; 60 proc. - czas na dokształcanie się, 
54 proc. uważa go za czas na rozrywkę, 34 proc. 
przeznaczy go na nadrabianie zaległości szkol-
nych a 24 proc. na odpoczynek. 

6. 1. WPROWADZENIE
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Wykres 1. Rozumienie pojęcia czasu  
wolnego przez młodzież gimnazjalna. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania 
Marty Dragan przeprowadzonego pod redakcja 
wydawnictwa Scriptum w 2013 roku.
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Porównywalnie rzadko wskazywano odpowiedzi 
uznające go za zmarnowany oraz za czas pra-
cy. Niewątpliwie pozytywnie mogą nastawiać 
wyniki, świadczące o rozwojowym rozumieniu 
pojęcia czasu wolnego, tzn. jako czasu na do-
kształcanie się. Zastanawiające jest to, że aż 34 
proc. rozumie to pojęcie jako czas nadrabiania 
zaległości. 

Świadczy to o zlaniu się obowiązków z przyjem-
nościami w jedną całość w postrzeganiu części 
młodzieży i zaniku umiejętności oddzielenia 
tych, bądź co bądź, przeciwieństw. 

Świadome rozdzielanie obowiązków od rozryw-
ki, jest jedną z podstawowych zasad stosowania 
koncepcji work-life balance.
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C Z A S  W O L N Y  I  Z A I N T E R E S O W A N I A

Z przeprowadzonego przez Fundację Słoneczna 
Strona Ulicy wynika, że większość młodzieży 
ma wystarczająco dużo czasu wolnego i raczej 
nie czuje się przytłoczona nadmiarem obo-
wiązków. 

Aż 43 proc. badanych zadeklarowało, że posia-
dana jego ilość im odpowiada, a ponad 22 proc. 
podało, że ma go dużo lub bardzo dużo. 

Tylko ok. 26 proc. badanych deklaruje niedosta-
tek chwil do zagospodarowania według własne-
go uznania, a niecałe 9 proc. - jednoznacznie 
stwierdza, że jest ich bardzo mało. 

6. 2. ILE CZASU WOLNEGO  
MAJĄ MŁODZI LUDZIE

Wykres 2. Ilość czasu wolnego.  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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Z jednej strony, takie rezultaty obalają, panujące 
wśród młodzieży opinie o ciągłym natłoku obo-
wiązków i świadczą o tym, że dziś coraz bardziej 
popularne work and balance (ang. praca i balans), 
całkiem dobrze sprawdza się wśród polskiej 
młodzieży. 

Z drugiej strony, ponad 30 proc. młodych czuje 
jednak, że ma mało lub bardzo mało czasu 
dla siebie, co może zostać zinterpretowane 
w dwojaki sposób. Można by sugerować, że 
są oni zasypywani obowiązkami związanymi 
z domem, szkołą, pracą, studiami. Przytłaczają 
ich codziennie zadania i jest to spowodowane 
czynnikami zewnętrznymi. 

Rozumując w odmienny sposób, dochodzimy do 
wniosku, żę problem leży wewnątrz, a nie, wbrew 
pozorom, na zewnątrz. Oznaczałoby to, na przy-
kład, że badany deklaruje małą lub bardzo małą 
ilość czasu wolnego, ma problem z organizacją 
dnia, lecz wynika to z jego niskiej umiejętności 
zarządzania czasem lub podjęcia się zbyt dużej 
ilości zadań jednocześnie. 

W pierwszym przypadku należałoby zastanowić 
się, czy szkoły, zakłady pracy, uniwersytety, po-
winny obciążać swoich bywalców dodatkowymi 
zajęciami, które są zmuszeni wykonywać poza 
trwaniem narzuconych zajęć. W przypadku dru-
giego wyjaśnienia, warto byłoby rozważyć pro-
mowanie edukacji związanej ze skutecznym za-
rządzaniem czasem. 

Pomogłoby to młodemu człowiekowi planować 
i organizować swój dzień według odpowiadają-
cych mu reguł, dostosowując go do swoich po-
trzeb.

Wysoki współczynnik odpowiedzi wskazują-
cych „wystarczającą ilość czasu” pokazuje, że 
młodzi ludzie w Polsce potrafią jednak całkiem 
dobrze zorganizować swój dzień i wiedzą, na 
czym polega rozsądne rozgraniczenie pracy 
i odpoczynku. 

Tej wysokiej liczby w żadnym wypadku nie na-
leży rozumieć jako symbolu lenistwa polskiej 
młodzieży. Pod pojęciem „wystarczający” nale-
ży rozumieć taki, jaki pozwala na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb jednostki w zakresie re-
generacji i odpoczynku. 

Kiedy „małą” i „bardzo małą” ilość czasu wolne-
go jednoznacznie możemy interpretować jako 
negatywne, a „wystarczającą” jako pozytywną, 
zastanawiające mogą być odpowiedzi świadczą-
ce o „dużej” i „bardzo dużej” ilości chwil możli-
wych do przeznaczenia na relaks. 

Czy takie odpowiedzi nie sugerują, że młody 
człowiek nie do końca wie, jak gospodarować 
swoim wolnym czasem? Skoro jego ilość nie jest 
wystarczająca, a wręcz duża lub bardzo duża, to 
może należałoby spożytkować ten „nadmiar” na 
coś pożytecznego, z punktu widzenia jednostki 
lub kolektywu? Odpowiedź na to pytanie jest 
niezwykle indywidualna, ponieważ zależy od 
tego, jak ten „czas wolny” faktycznie oddziałuje 
na jednostkę. 

Być może, dzięki temu, że ma go bardzo dużo, ma 
też czas na czytanie rozwijających książek, czy 
spotkania z innymi ludźmi. Wtedy wspomniany 

„nadmiar’’ ma niewątpliwie wydźwięk pozytyw-
ny. Może jednak zdarzyć się tak, że młody czło-
wiek jest nim przytłoczony i całe dnie spędza 
przeglądając media społecznościowe, które ob-
niżają poczucie jego wartości i upośledzają rela-
cje społeczne. 

                                  bardzo dużo
                        dużo
                wystarczająco 
       mało
bardzo mało
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C Z A S  W O L N Y  I  Z A I N T E R E S O W A N I A

Czy rzeczywiście jest tak, że młodzież więk-
szość czasu wolnego spędza używając mediów 
społecznościowych? A może preferuje sport czy 
spotkania towarzyskie? Z badania przeprowa-
dzonego przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży w 2011 roku wynika, że korzystanie z te-
lewizji i internetu to najpopularniejsza forma 
rozrywki, czy odpoczynku młodych ludzi. Ta-
kie wyniki nie są, bynajmniej, rzadko spotykane 
wśród badań, których celem jest wskazanie ulu-
bionych aktywności młodzieży w czasie wolnym. 
Każde przeprowadzone badanie, daje podobne 
wyniki. 

Również badanie Fundacji Inicjatywa Słoneczna 
Strona Ulicy pokazało, że prawie 80 proc. bada-
nych korzysta z komputera i internetu w czasie 
wolnym. Około 70 proc. spędza go na słucha-
niu muzyki, a 60 proc. spotyka się ze znajomy-
mi. Każda następna aktywność dała wynik po-
niżej 40 proc. Na czwartym miejscu znalazło się 
oglądanie telewizji, ze wskaźnikiem odpowiedzi 
39 proc., na kolejnych pozycjach uplasowały się: 
sen, odrabianie prac domowych, sport, spędza-
nie czasu z rodziną, dziewczyną/chłopakiem, gry 
na telefonie/tablecie oraz zajęcia dodatkowe.

 

6. 3. FORMY SPĘDZANIA CZASU 
WOLNEGO

Wykres 3. Formy spędzania czasu wolnego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania 
przeprowadzonego w 2011 roku przez Polską Fun-
dację Dzieci i Młodzieży wśród uczniów (13-18 lat) 
z warszawskiej dzielnicy Bielany.

Jakie formy spędzania 
czasu wolnego 
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Powyższe badanie potwierdza powszechnie 
panujące przekonanie, że internet to obecnie 
najpopularniejsza przestrzeń spędzania czasu 
wolnego. Dlaczego tak jest? Dziś internet jest 
konsolidacją wielu różnych form aktywności. 
Dzięki niemu możemy nie tylko przeglądać stro-
ny internetowe, ale także słuchać muzyki, oglą-
dać programy, filmy, seriale, kontaktować się ze 
znajomymi, grać w gry, a nawet odrobić zadanie 
domowe. Teraz, może on być narzędziem zastę-
pującym zwykłe spotkania ze znajomymi, czego 
wielokrotnie byliśmy świadkami w czasie pande-
mii koronawirusa. 

Wszystko to sprawia, że sieć jest idealnym „miej-
scem” łatwiejszego i bardziej dostępnego sposo-
bu podejmowania działań, dla których wcześniej 
trzeba było się przemieścić, czy chociażby prze-
siąść. Oglądanie telewizji przestało być już tak 
popularne wśród młodych ludzi jak kiedyś (We-
dług badań przeprowadzanych w latach 2015 
i 2019 przez Common Sense Media w Stanach 
Zjednoczonych, odsetek osób w wieku od 13 
do 18 lat, które oglądają telewizje, zmalał z 48 
do 24 procent). Powszechnie wiadomo, że mnó-

stwo nastolatków korzysta z usług streamingo-
wych takich jak Netflix czy HBO GO. Są one 
dostępne online i wydają się być dużo praktycz-
niejsze niż tradycyjna telewizja, która odstrasza 
widza reklamami i nużącą powtarzalnością i po-
dobieństwem oferowanych treści. 

Z tych powodów, internet stał się dziś najpopu-
larniejszym „miejscem” spędzania wolnych chwil, 
a ilość usług, które oferuje wzrasta z roku na rok. 
Niepokojące wydaje się natomiast, niezbyt czę-
ste wskazanie sportu, jako formy spędzania cza-
su wolnego. Wybrało go 23 proc. badanych, co 
oznaczałoby, że mniej niż ¼ młodzieży uprawia 
sport w swoim czasie wolnym. 

Z badania przeprowadzonego przez Funda-
cję Słoneczna Strona Ulicy wynika, że ponad 
18 proc. młodych nie uprawia sportu poza 
lekcjami wychowania fizycznego. Około 10 
proc. uprawia go raz w miesiącu. Większość py-
tanych zadeklarowała, że aktywności fizyczne 
podejmuje albo więcej niż raz w tygodniu (35,2 
proc.), albo raz w tygodniu (19,8 proc.) lub co-
dziennie (15,9 proc.).

Wykres 4. Uprawianie sportu poza zajęciami  
wychowania fizycznego. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Jak często uprawiasz sport 
poza obowiązkowymi zajęciami 

wychowania fizycznego?

18,70%

10
,4

0%

19,80%

15
,9

0%

35,20%

0% 100%
                nie uprawiam sportu
            raz w miesiącu
        raz w tygodniu 
    więcej niż raz w tygodniu
codziennie

69



Dane te pozwalają nam stwierdzić, że większość 
młodych ludzi jednak uprawia sport, przynaj-
mniej raz w tygodniu. Niestety, prawie dwudzie-
stoprocentowy odsetek osób w ogóle nieupra-
wiających sportu, jest co najmniej niepokojący. 
Może on wynikać z powszechnego, skojarzenia 
sportu z przedmiotem szkolnym, a tym samym, 
z obowiązkiem i czymś nieprzyjemnym lub pod-
legającym ocenie. 

Wiadomo, że to, co nakazane, traci na atrakcyj-
ności. Dziś, obserwuje się, coraz mniejszą liczbę 
młodych osób samodzielnie podejmujących ak-

tywność fizyczną, w celu dbania o kondycję oraz 
o zdrowie. Ponadto, sytuacja, w której prawie 
20 proc. młodych porzuca dbanie o ciało, a w za-
mian za to przez kilka godzin ogląda seriale lub 
surfuje w sieci, nie powinna mieć miejsca. 

Warto byłoby zwiększyć promocję aktywnych 
form spędzania czasu wolnego, za którymi 
wciąż ciągnie się niechlubna opinia związana 
z nielubianymi zajęciami wychowania fizyczne-
go w szkole.

C Z A S  W O L N Y  I  Z A I N T E R E S O W A N I A

Z wyżej opisanych badań jasno wynika, że więk-
sza część polskiej młodzieży uważa, że posiada 
wystarczającą ilość czasu wolnego. Taka ilość 
chwil do zagospodarowania powinna przekładać 
się na większe zadowolenie z życia i lepsze ogól-
ne samopoczucie. 

Jeśli dużą część tygodnia możemy zagospoda-
rować na własne, zazwyczaj satysfakcjonujące 
aktywności, to analogicznie jesteśmy bardziej 
zadowoleni z codzienności. Czy w istocie tak 
jest? Badanie PISA (Programme for Internatio-
nal Student Assessment) z 2018 roku wskazuje, 
że polscy uczniowie należą do najbardziej nie-
pewnych siebie i nieszczęśliwych w Europie. 

Polscy uczniowie mają bardzo niskie poczucie 
wspólnoty ze społecznością szkoły, do której 
uczęszczają oraz wyjątkowo niskie poczucie 
wpływu na własny rozwój. Uważają raczej, że 
ich ścieżka edukacyjna jest z góry zaplanowana 
i będzie definiowana przez rodziców czy szkołę, 
która synonimicznie zostaje często zastąpiona 
przez „system”. 

Według PISA, polska szkoła nie uczy tolerancji, 
budowania relacji, przyjaźni a co za tym idzie, 
poczucia własnej wartości. Silny stres oraz brak 
wiedzy o skutecznym planowaniu przyszłości, 
czy budowaniu poczucia własnej wartości, od-
ciskają trwałe piętno na uczniu, czyniąc z niego 
smutnego, niepewnego siebie i często nieszczę-
śliwego studenta, pracownika, człowieka. 

Dane te pokazują, że wystarczająca ilość cza-
su wolnego, czy brak natłoku obowiązków nie 
wystarcza, aby zbudować długotrwałe poczu-
cie satysfakcji. Do tego konieczna jest odpo-
wiednia edukacja na tematy związane z życiem 
codziennym i otaczającym nas światem. Osta-
tecznie, stres pojawiający się w szkole nie zni-
ka wraz z wybrzmieniem ostatniego dzwonka 
w piątkowe popołudnie.

6. 4. CZAS WOLNY  
A SATYSFAKCJA Z ŻYCIA
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C Z A S  W O L N Y  I  Z A I N T E R E S O W A N I A

Jednym z najważniejszych determinantów 
wchodzenia w dorosłość jest usamodzielnienie 
się finansowe młodego człowieka od rodziny. 
Moment ten nie jest ściśle określony - przypada 
w innym czasie u różnych osób. 

Na to, kiedy dana młoda osoba usamodzielni się 
finansowo, wpływa szereg czynników związa-
nych zarówno z uwarunkowaniami dotyczącymi 
tej konkretnej osoby (m. in. jej plany zawodowe, 
ścieżka edukacji, umiejętności, predyspozycje, 
uwarunkowania rodzinne) jak i uwarunkowania-
mi zewnętrznymi (m. in. sytuacja na rynku pracy).  

Co istotne, sam ustawodawca zdecydował się 
nie wyznaczać konkretnego momentu życia 
młodej osoby, kiedy ciężar dostarczania dziecku 
środków utrzymania przestaje spoczywać na ro-
dzicach, a przenosi się na samo dziecko - a więc 
momentu usamodzielnienie się finansowego. 

W myśl obowiązujących przepisów prawnych 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice co 
do zasady zobowiązani są do świadczeń alimen-
tacyjnych względem dziecka, które nie jest jesz-
cze w stanie utrzymać się samodzielnie. 

Oznacza to przede wszystkich, że ani ukończe-
nie szkoły określonego stopnia ani przekrocze-
nie  określonej granicy wieku same w sobie nie 
powodują, że ustaje obowiązek rodziców do 
utrzymania dziecka. W szczególności warto pod-
kreślić, że obowiązek rodziców do zapewnienia 
dziecku środków utrzymania nie ustaje wraz 
z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. 

Częstym przypadkiem są dzieci, które kończąc 
18 rok życia kontynuują naukę, ale nie podejmu-
ją w tym czasie zatrudnienia, więc nie są w sta-
nie samodzielnie się utrzymać (bądź podejmują 

zatrudnienie, ale nie osiągają z niego docho-
dów pozwalających utrzymać się samodzielnie). 
Ocena, czy dziecko jest już w stanie utrzymać 
się samodzielnie każdorazowo następuje w od-
niesieniu do konkretnego przypadku. W prakty-
ce najczęściej następuje to w chwili gdy młody 
człowiek kończy edukację i zaczyna pierwszą 
pełnoetatową pracę. 

W tym kontekście z perspektywy młodych ludzi 
niezwykle ważne jest, by w odpowiednim wieku 
móc rozpocząć pracę. Kluczowe pytania patrząc 
przez pryzmat potrzeby usamodzielnienia się fi-
nansowego młodego człowieka (które jak napi-
sano na początku jest istotnym determinantem 
wchodzenia w dorosłość) dotyczą tego czy ła-
two jest znaleźć młodemu człowiekowi pracę po 
zakończeniu edukacji (lub w jej trakcie) oraz jak 
dobrze płatna jest ta pierwsza praca (czy pozwa-
la na pełne usamodzielnienie się od rodziców). 

W dalszej kolejności rodzą się pytania o inne 
oczekiwania dotyczące pracy zawodowej, jakie 
mają młodzi ludzie - jej charakteru, zgodności 
z osobistymi preferencjami i zainteresowania-
mi, możliwości godzenia jej z życiem prywatnym 
i rodzinnym. 

Znalezienie odpowiedzi na tak postawione pyta-
nia pozwala pracodawcom kształtować atrakcyj-
ną ofertę dla młodych pracowników, uczelniom 
i szkołom edukację dostosowaną do potrzeb 
związanych ze znalezieniem odpowiedniej pracy, 
a władzom państwa i instytucjom publicznym - 
kształtować odpowiednią politykę w tym zakre-
sie.

7. 1. WPROWADZENIE
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Według danych Eurostatu za 2019 r. w Polsce 
odsetek pracujących w grupie wiekowej 20-
29 lat wynosi 69 proc. i jest wyższy o 5 punk-
tów procentowych od średniej dla wszystkich 
państw Unii Europejskiej. 

Polska wypada pod tym kątem lepiej przede 
wszystkim od państw południa Europy,  

takich jak Grecja (46 proc.), Hiszpania (54 proc.)  
i Włochy (45 proc.). 

Wynik wyraźnie lepszy od Polski mają z kolei 
głównie państwa mniejsze i bogatsze od Polski 
jak Holandia (78 proc.) i Austria (76 proc.). O 5 
punktów procentowych wyższy jest wskaźnik 
zatrudnienia młodych w Niemczech (74 proc.). 

67%

69%

76%

59%

61%

64%
59%

59%

46%

70%

69%
45%

74%

70%

71%

70%

74%

69%

63%

61%
66%

78%

82%

65% 54%

7. 2. SYTUACJA MŁODYCH  
NA RYNKU PRACY

7. 2. 1. SYTUACJA MŁODYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE NA 
TLE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

Wykres 1. Zatrudnienie młodych w wieku  
20-29 lat w Polsce na tle innych 
państw Unii Europejskiej. 
Źródło: opracowanie własne  
na podstawie danych Eurostat.

Zatrudnienie młodych w wieku  
20-29 lat w wybranych 

państwach UE
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Co istotne, odsetek pracujących młodych ludzi 
w wieku 20-29 lat wzrasta w Polsce nieustan-
nie od 2013 roku. Jeszcze 7 lat temu wynosił 
on 58,1 proc., co oznacza, że wzrost w ciągu 6 
lat wyniósł ponad 10 punktów procentowych. 
Jednocześnie warto odnotować, że zatrudnienie 

młodych rośnie w Polsce szybciej niż w Unii Eu-
ropejskiej ogółem. Jeszcze w 2011 roku Polska 
wypadała pod tym kątem gorzej od unijnej śred-
niej. 

Wykres 2. Zmiana zatrudnienie młodych w wieku  
20-29 lat w Polsce na tle innych państw Unii 
Europejskiej. 
Źródło: opracowanie własne  
na podstawie danych Eurostat.
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2011 59,10% 59,70%
2012 58,60% 58,40%
2013 58,10% 57,60%
2014 60,20% 58,20%
2015 61,10% 59,20%
2016 64,20% 60,40%
2017 65,90% 61,70%
2018 67,80% 62,80%
2019 68,90% 

62,20%

66,40%

71,90%

61,50%

62,10%

62,00%

70,30%

72,80%

67,70%

67,40%

71,90%

62,20%

64,60%

75,10%

72,90%

67,60%

Znaczące różnice w zatrudnieniu młodych za-
chodzą w skali kraju. Największy odsetek pra-
cujących w wieku 20-29 odnotowywany jest 
w województwach wielkopolskim (75,1 proc.), 
śląskim (72,8 proc.), i dolnośląskim (72,3 proc.). 
Z kolei najmniej młodych pracuje w wojewódz-

twach lubelskim (61,5 proc.), świętokrzyskim (62 
proc.) oraz podkarpackim (62,1 proc.). Różnica 
między odsetkiem zatrudnienia młodych w wo-
jewództwie wielkopolskim i lubelskim wynosi 
aż 13 punktów procentowych.

Wykres 3. Zatrudnienie młodych w wieku 
 20-29 lat w województwach. 
Źródło: opracowanie własne  
na podstawie danych Eurostat.

Zatrudnienie młodych w wieku  
20-29 lat w województwach
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Współcześnie coraz bardziej zaciera się mo-
ment przejścia z etapu edukacji w etap pracy. 
Rzadziej niż jeszcze kilkanaście lat temu mamy 
do czynienia z sytuacją, kiedy zaraz po ukończe-
niu szkoły lub uczelni wyższej młody człowiek 
kończy edukację i jednocześnie zaczyna pierw-
szą pracę. 

Z jednej strony przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest fakt, że edukacja trwa coraz dłużej i często 
nie kończy się po uzyskaniu tytułu zawodowego, 
a kontynuowana jest dalej, poprzez zdobywanie 
dodatkowych certyfikatów, odbywanie kursów 

uzupełniających edukację czy studiów podyplo-
mowych, z drugiej - fakt, że wchodzenie na rynek 
pracy często odbywa się stopniowo i rozpoczę-
cie pierwszej pełnoetatowej pracy poprzedzone 
jest pracą świadczoną w ramach wolontariatu, 
praktyk, staży, pracą dorywczą, pracą świad-
czoną w okresach wakacyjnych w przerwie od 
nauki, pracą na niepełny etat itd. 

Tym samym etap edukacji i etap pracy nachodzą 
na siebie w ten sposób, że końcowa część etapu 
edukacji pokrywa się z początkową częścią eta-
pu pracy.

7. 2. 2. PRZEJŚCIE Z ETAPU EDUKACJI 
 W ETAP PRACY

7. 3. 1. KRYTERIA DECYDUJĄCE  
O ATRAKCYJNOŚCI PRACY I ZAWODU

Z przeprowadzonej przez Fundację Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy ankiety wynika, że naj-
ważniejszym kryterium, które decyduje o tym, 
czy dana praca jest dla młodej osoby atrakcyj-
na, jest atmosfera w pracy. W odpowiedzi na 
pytanie, w którym respondenci oceniali każde 

z kryteriów w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało, 
że dane kryterium w ogóle nie jest ważne, a 5, że 
jest bardzo ważne) atmosfera w pracy uzyskała 
średnią ocenę 4,39. Na drugim biegunie - z śred-
nią oceną 3,14 - znalazł się prestiż pracy.

7. 3. PRACA W OCENIE MŁODYCH LUDZI

Wykres 4. Kryteria decydujące o atrakcyjności 
pracy/zawodu w opinii młodych ludzi. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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Charakterystyczne jest, że młodzi ankietowani 
cenią atmosferę w pracy, a także m. in. moż-
liwość pogodzenia pracy z życiem prywatnym 
bardziej niż wysokość zarobków (średnia oce-
na 4,22) oraz prestiż pracy. Może to oznaczać, 
że pracodawcom trudno będzie przekonywać 
pracowników do przyjęcia ich oferty samym 
wynagrodzeniem. Praca wymagająca poświęca-
nia znaczącej ilości czasu oraz zaangażowania 
kosztem życia rodzinnego i rozwijania zainte-
resowań może w ocenie młodych ludzi być nie 
warta podjęcia nawet jeśli będzie wysokopłatna. 

Stosunkowo niską ocenę w badaniu uzyskało 
kryterium bliskości pracy względem miejsca za-
mieszkania (średnia waga kryterium 3,53). Może 
to oznaczać, że młodzi ludzi są otwarci na prze-
prowadzki za pracą.

Sytuacja materialna rodziny, w której wychowu-
je się młody człowiek, nie ma istotnego wpły-
wu na to, jakie kryteria są dla niego istotne przy 
ocenie atrakcyjności pracy. Osoby, które ocenia-
ją sytuację majątkową swojej rodziny jako dobrą 
lub bardzo dobrą udzielały odpowiedzi zbliżo-
nych do tych, którzy warunki finansowe rodziny 
oceniają jako średnie, złe lub bardzo złe. Jedyne 
kryterium, w przypadku którego uwydatniła się 
bardziej istotna różnica to prestiż pracy. Okazu-
je się, że kryterium to ma tym większe znaczenie, 
im zamożniejsza jest rodzina, w której wychowu-
je się młody człowiek (średnia waga kryterium: 
3,23 - gdy sytuacja materialna rodziny dobra lub 
bardzo dobra, 2,99 - gdy średnia i 2,83 gdy zła 
lub bardzo zła). 

Wykres 5. Kryteria decydujące o atrakcyjności 
pracy/zawodu w opinii młodych ludzi - odpowiedzi 
w różnych grupach zamożności. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone w czerwcu 
2020 r. przez Fundację Inicjatywa Słoneczna Strona 
Ulicy na próbie 1000 osób w wieku 16-25 lat.
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Podobną wagę do różnych kryteriów przy oce-
nianiu atrakcyjności pracy przywiązują młode 
kobiety i młodzi mężczyźni. 

Dla mężczyzn nieznacznie ważniejsza niż dla 
kobiet jest wysokość zarobków (średnia ocena 
wagi 4,30 u mężczyzn i 4,19 u kobiet). Z kolei 
kobiety częściej zwracają uwagę na poziom 

stresu w pracy (średnia waga kryterium 4,06 
wobec 3,88 u mężczyzn) i możliwość pogodzenia 
pracy z życiem prywatnym (4,34 wobec 4,25). 

W przypadku pozostałych kryteriów różnice 
w ich istotności dla obu płci są minimalne. 

Wykres 6. Kryteria decydujące o atrakcyjności pracy/ 
zawodu w opinii młodych ludzi - odpowiedzi wg płci.  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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Wykres7. Chęć pracy w tym samym zawodzie,  
w którym pracują rodzice 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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7. 3. 2. PRACA RODZICÓW A WYBÓR PRZYSZŁEGO ZAWODU

W ankiecie Fundacji Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy młodych ludzi zapytano o to, jaki zawód 
wykonują ich rodzice i czy chcieliby w tym za-
kresie podążać ich śladem. Spośród 1000 osób, 
które wzięły udział w badaniu, zaledwie 83 za-
deklarowały chęć wykonywania w przyszłości 
tego samego zawodu, co rodzice (8,3 proc.). 

Aż 700 respondentów odpowiedziało, że nie za-
mierza podejmować takiej samej pracy jak ich 
matki i ojcowie (70 proc.). 217 osób nie było 
pewnych bądź nie potrafiło odpowiedzieć na to 
pytanie (21,7 proc.).

                          Chciał(a)bym pracować w tym samym zawodzie

           Nie chciał(a)bym pracować w tym samym zawodzie

Nie wiem/trudno powiedzieć
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W badaniu nie wyróżnił się żaden zawód wyko-
nywany przez rodziców, w przypadku którego 
większość ankietowanych zadeklarowała chęć 
podążania śladem rodziców. 

Stosunkowo najczęściej chęć pracy w zawodzie 
rodziców deklarowały dzieci rolników i przed-
siębiorców, ale nawet w tych przypadkach wię-
cej było odpowiedzi przeciwnych.

Mój tata ma własną firmę 
w której pracuje większość 

rodziny w tym mama. Nie chce 
zajmować się tym samym.

kobieta, 16 lat, miasto pow. 250 tys. mieszkańców

Moja mama pracuje w domu 
a tata prowadzi własną firmę, 
Ja też chciałabym prowadzić 
własną firmę i być zależna  
od siebie. 

kobieta, 17 lat, miasto pow. 10 tys. mieszkańców

Mój tata jest rolnikiem  
i chcę robić to co on.

mężczyzna, 17 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Mój ojciec jest budowlańcem, a matka 
pracuje w zakładach bukmacherskich.  

I zdecydowanie nie chcę iść w ich ślady - 
mam znacznie wyższe aspiracje. 

mężczyzna, 19 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców 

Mama pracyje fizycznie 
w przedsiębiorstwie miesnym. 

Tata jest murarzem. Żadna praca 
nie hańbi ale nie chciałabym 

wykonywać tych zawodów.

kobieta, 17 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Moi rodzice są rolnikami i nie 
chcę pracować na wsi, jest 

to ciężka i mało płatna praca 
która wykańcza ludzi. 

kobieta, 20 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Budowlaniec i fryzjer.  
Nie chciałabym w życiu osiągnąć więcej.

kobieta, 16 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Młodzi, których rodzice wykonują 
zawody nisko płatne, fizyczne bądź  

mało prestiżowe, często uzasadniają 
swoją decyzję o podążaniu inną  

ścieżką zawodową, mówiąc o chęci 
osiągnięcia czegoś więcej.  

Wiele razy w odpowiedziach padało 
sformułowanie “mam większe ambicje”.

Mama jest sprzedawcą.  
Tata budowlańcem.  
Nie chciałbym się zajmować 
tym samym co moi rodzice  
bo mam trochę większe ambicje. 

mężczyzna, 17 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców
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Moja mama jest sekretarzem  
w powiecie, a tata ma jednoosobową 
firmę artystyczną.  
Podoba mi się wizja bycia swoim 
szefem i elastycznego grafiku pracy, 
więc mogłabym zarabiać tak jak on. 

kobieta, 18 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Nie chcę pracować  
w ich zawodach,  
ponieważ znam  

ich minusy.

kobieta, 17 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców 

Oboje zajmują się cieżką praca 
psychiczna jak i fizyczną.  

Mam nadzieje ze nigdy nie 
będę musiala pracowac pod 

taką presją jak oni. 

kobieta, 18 lat, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

Tata ma firmę i sprzedaje ziemię oraz 
suplementy - nie moja wymarzona 
praca, ale zarabia fajne pieniądze  

i chciałabym być stabilna finansowo  
w przyszłości, więc jest to jakiś kierunek.

kobieta, 20 lat, miasto powyżej 10 tys. mieszkańców 

Moja matka jest nauczycielką, 
ale ja chciałabym zostać 
wykładowcą na uczelni.

kobieta, 17 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców 

Przeciwko wyborowi zawodu rodziców nierzadko przemawia 
znajomość wad związanych z daną pracą - wynikającą 

z obserwacji rodziców i rozmów z nimi. Młodzi w swoich 
odpowiedziach wskazywali m. in., że praca ich rodziców jest 

trudna, męcząca, słabo płatna czy monotonna. 

Często było tak, że dziecko chce 
wykonywać zawód tego samego 

rodzaju, ale na stanowisku wyższego 
szczebla bądź znajdujący się wyżej 

w hierarchii (np. dziecko ratownika 
medycznego chcące zostać lekarzem). 

Chciałbym pracować na innym stanowisku 
niż oni. Żal mi patrzeć na to jak przychodzą 
do domu zmęczeni. Przede wszystkim 
zadowoliłaby mnie praca, którą wykonywał 
bym z przyjemności.  

mężczyzna, 17 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Ojciec - pracuje na magazynach, Matka - 
pracuje w biurze. Nie satysfakcjonowałaby 
mnie taka praca, rodzice odpuścili z nauką,  
a przez pracę (za którą nie przepadają) często 
chodzą podburzeni, co negatywnie wpływa na 
atmosferę w domu. 

kobieta, 18 lat, miasto powyżej 50 tys. mieszkańców

Opiekun medyczny, spawacz- 
Chce być lekarzem. 

kobieta, 16 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Z drugiej strony niekiedy młodzi ankietowani 
przejawiali odwrotną postawę - deklarowali,  
że rozważają pracę w zawodach rodziców 
właśnie dlatego, że zaobserwowali korzyści  
i dobre strony tego typu pracy. 
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Zdarzało się, że młodzi ankietowani pisali, 
że teoretycznie mogliby wykonywać 
zawód rodziców, ponieważ odpowiadałby 
ich zainteresowaniom i preferencjom, 
jednak na przeszkodzie stoją niskie 
zarobki, mały prestiż (zawody nauczyciela, 
policjanta) bądź niepewność co do 
istnienia miejsc pracy w danym zawodzie 
w przyszłości (górnik). Tego typu uwagi 
towarzyszyły przede wszystkim zawodom 
zaliczanym do sektora publicznego

Moja rodzicielka jest nauczycielką, 
a rodziciel jest policjantem.  
W obecnym momencie to zawody 
bez szacunku ze strony ludzi.  
Jeśli z ,,patologią” ludzką  
się nie skończy, nie zamierzam  
iść w tym kierunku.

mężczyzna, 17 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców

Moja mama jest nauczycielem. 
Chciałabym wykonywać ten sam 

zawód, ale jest mało opłacalny.

kobieta, 18 lat,  miasto powyżej 250 tys. mieszkańców

Górnik i bankierka,  
gdyby nie zamykali kopalń  
chętnie bym tam poszedł. 

mężczyzna, 19 lat, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

W odpowiedziach widoczna była również grupa odpowiedzi,  
w których respondenci co prawda nie deklarowali chęci 

wykonywania profesji rodziców, jednak wskazywali 
zawód podobny bądź powiązany. Może to wskazywać, że 

praca rodziców stanowiła inspirację do własnych dążeń 
zawodowych. Niekiedy młodzi pisali, że chcą robić to co 

rodzice, ale w nieco zmienionej bądź rozszerzonej formie. 

. 

Moja mama jest  
prawnikiem, tato  

pracował w służbie 
więziennej, a aktualnie jest 

na emeryturze. Ja celuję  
w zostanie prokuratorem. 

kobieta, 18 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców

Tata jest mechanikiem 
samochodowym i dorabia sobie 
w różnego rodzaju naprawach, 
a mama aktualnie pracuje w biurze. 
Mogłabym pracować w biurze, ale 
nie w dokładnie tym samym miejscu, 
w którym pracuje moja mama.. 

 - kobieta, 16 lat, miasto powyżej 10 tys. mieszkańców

Serwisant, rolnik i gospodarstwo domowe. 
Raczej nie chcę podążać dokładnie tymi 
śladami, ale chcę cały czas być jakoś  
z tym związana.

kobieta, 16 lat, miasto powyżej 10 tys. mieszkańców

Właściciel firmy. Zajmuje się 
kowalstwem artystycznym, produkcją 

mebli, akcesoriów oraz automatyki 
do bram, ogrodzeń, wideodomofony 

itp. Prawdopodobnie przejmę jego 
firmę, ale dodatkowo chciałbym 

dorzucić projekty architektoniczne.

mężczyzna, 16 lat, miasto mniej niż 10 tys. mieszkańców 
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Moja mama jest  
prawnikiem, tato  

pracował w służbie 
więziennej, a aktualnie jest 

na emeryturze. Ja celuję  
w zostanie prokuratorem. 

kobieta, 18 lat, miasto powyżej 250 tys. mieszkańców
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Badacze i filozofowie od zamierzchłych lat pró-
bują stworzyć uniwersalną definicję skompliko-
wanego pojęcia, jakim jest zdrowie. Potocznie 
najczęściej przyjmuje się, że jest to sytuacja 
braku choroby i dysfunkcji utrudniających funk-
cjonowanie. Współczesna medycyna skupia się 
przede wszystkim na wykrywaniu nieprawidło-
wości i stawia chorobę w centrum badawczo-

-diagnostycznego zainteresowania. 

Model ten jednak może prowadzić do reduk-
cjonizmu i nadmiernego uproszczenia złożono-
ści wpływów. Według definicji przyjętej przez 
WHO “Zdrowie jest stanem pełnego komfortu 
fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie 
tylko brakiem choroby lub kalectwa”. 

Niezależnie od wybranej koncepcji pojawiają się 
wspólne tendencje w konstruowaniu współcze-
snej myśli o zdrowiu. Heszen i Sęk (2007) wy-
mieniają takie tendencje jak: zwiększenie ilości 
dziedzin wchodzących w zakres pojęciowy zdro-
wia (m.in.: zdrowie duchowe, zdrowie behawio-
ralne), podkreślenie niestałości zdrowia, czy 
wprowadzenie podziału na zdrowie subiektyw-
ne i obiektywne. 

Zdrowie to wartość nadrzędna i według niektó-
rych badaczy jest najważniejszym czynnikiem 
wpływającym na poczucie szczęścia i osiągnię-
cie szeroko rozumianego sukcesu. Szczególną 
uwagą powinno być objęte zdrowie we wcze-
snym etapie życia, kiedy problemy zdrowotne 
mogą prowadzić do poważnych, przewlekłych 
zaburzeń oraz zakłócać procesy rozwojowe. 

W myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a dzieci 
znajdują się w grupie objętej szczególną opieką 
zdrowotną.

Na ogólny stan zdrowia składa się wiele aspek-
tów takich jak: występowanie chorób przewle-
kłych, niepełnosprawności, zaszczepialność, 
występowanie chorób psychicznych, zamachy 
samobójcze, subiektywna ocena zdrowia czy 
umieralność. Pomimo ciągłego rozwoju medycy-
ny nadal mierzymy się z dużą ilością problemów 
zdrowotnych. 

Za największe wyzwanie dla zdrowia publiczne-
go w dzisiejszej Europie WHO uznaje problemy 
natury psychicznej. Skalę problemu pokazuje 
również wzrostowa tendencja liczby podejmo-
wanych prób samobójczych.

Jednym z ważniejszych zadań z perspektywy 
podnoszenia poziomu jakości życia jest promo-
cja zachowań zwiększających prawdopodobień-
stwo uniknięcia choroby. Kreowanie nawyków 
prozdrowotnych oraz nauczenie ludzi alterna-
tywnych sposobów radzenia sobie ze stresem 
i problemami, pozytywnie wpływa na rozwój 
społeczności. 

Budowanie pozytywnych wzorców jest szczegól-
nie ważne dla osób w wieku rozwojowym, które 
tworzą wewnętrzny obraz świata i panujących 
w nim zależności. Edukacja zdrowotna powinna 
być prowadzona od najmłodszych lat, zwiększa-
jąc obszar tematyczny sukcesywnie wraz z wie-
kiem odbiorcy.

Z D R O W I E  P S Y C H I C Z N E  I  F I Z Y C Z N E

8. 1. WPROWADZENIE
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Zdrowie jest jednym z najważniejszych wyznacz-
ników ogólnej jakości życia. Szczególnie ważne 
jest w młodym wieku, ponieważ problemy zdro-
wotne mogą zakłócić prawidłowy rozwój i do-
prowadzić do trwałych dysfunkcji w funkcjono-
waniu. 

Już nawyki oraz czynności podjęte w okresie 
prenatalnym mają wpływ na późniejsze życie 
dziecka. Najbardziej negatywne dla dziecka jest 
spożywanie przez matkę alkoholu, palenie tyto-
niu oraz przyjmowanie leków, oraz substancji 
psychoaktywnych. 

Dane szacunkowe sugerują, że 20 do 25 pro-
cent młodzieży choruje przewlekle. Wśród wy-
mienianych przez młodych ludzi zaburzeniach są 
takie jak: astma oskrzelowa, padaczka, cukrzyca 
czy alergie. Kolejnym aspektem utrudniającym 
osiągnięcie pełnego komfortu życia jest niepeł-
nosprawność, według statystyk odsetek osób 
niepełnosprawnych w Polsce w całej populacji 
wynosi 12,2 procent (Dane za rok 2011). Do-
datkowo u 16,4 procent młodych ludzi w wie-
ku 6-19 stwierdzono otyłość. Z czego 90 pro-
cent z nich spowodowane jest nieodpowiednią 
proporcją pomiędzy ilością kalorii przyjmowaną 
z jedzeniem, a kosztami energetycznymi co-
dziennego funkcjonowania. 

Pomimo to w badaniach mierzących subiektyw-
ny poziom zdrowia 88 procent młodych ludzi 
w wieku 15-19 lat określiło swój stan na dobry 
lub bardzo dobry i tylko 1.1 procent responden-
tów stwierdziło, że jest on zły. 

Nieco niższe wyniki otrzymali autorzy rapor-
tu „Health behaviour in School-aged Children” 
w grupie wiekowej 11-15 lat, gdzie liczba odpo-
wiedzi oceniających swoje zdrowie pozytywnie 
wynosiła 85,8 procent. Mierzenie spostrzegane-
go poziomu zdrowia jest o tyle ważne, że jest on 
powiązany z zadowoleniem z życia oraz subiek-
tywnym odczuwaniem dolegliwości. 

Dzieci i młodzież najczęściej trafają do szpita-
la z powodu dysfunkcji układu oddechowego. 
Duży udział mają także, urazy, zatrucia i inne 
powody zewnętrzne. Problemy zdrowotne oraz 
uszkodzenia w tym zbiorze często są wynikiem 
niedopilnowania otoczenia dziecka lub przemocy.

Problemy psychiczne według WHO są obec-
nie największym problem zdrowia publiczne-
go w Europie. Szacuje się, że co roku dotykają 
one więcej niż ⅓ populacji ogólnej oraz 10-20 
procent osób w wieku rozwojowym. Według za-
leceń WHO na 100 000 dzieci i młodzieży po-
winno przypadać 10 psychiatrów dziecięcych. 
W Polsce aktualnie (Dane za rok 2019) wskaź-
nik ten wynosi 5.4/100 000. W 2019 z opieki 
psychiatrycznej skorzystało 155 426 osób do 18 
roku życia, należy jednak pamiętać, że liczba ta 
nie obejmuje wizyt prywatnych. 

Na zdrowie psychiczne dzieci i młodych doro-
słych składają takie aspekty jak:

 ¤ Umiejętność przeżywania i wyrażania emo-
cji (zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjem-
nych).

 ¤ Adekwatna samoocena, poczucie bezpie-
czeństwa oraz zaufanie do siebie i otoczenia.

 ¤ Umiejętność funkcjonowania w grupie.

 ¤ Umiejętność nawiązywania i utrzymywania 
relacji interpersonalnych.

 ¤ Umiejętność przystosowywania się do świa-
ta i zmieniających się warunków otoczenia. 

Problemy psychiczne wśród adolescentów niosą 
za sobą wiele konsekwencji negatywnie wpły-
wających na społeczeństwo takich jak: bezrobo-
cie, przestępczość, zły stan zdrowia reproduk-
cyjnego, czy przedwczesna śmiertelność.

8. 2. ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE

8. 2. 1. STAN ZDROWIA MŁODYCH LUDZI

85



4851

0

3000

4000

2000

1000

5000

2950

3973

2681

2005 2010 2015 2019

Z D R O W I E  P S Y C H I C Z N E  I  F I Z Y C Z N E

Powiększającym się problemem w populacji 
dzieci i młodzieży stają się zamachy samo-
bójcze. Statystyki Komendy Głównej Policji 
(KGP) pokazują zatrważający wzrost liczby za-
rejestrowanych prób odebrania sobie życia. Od 
2010 roku liczba prób samobójczych w grupie 
wiekowej 13-18 lat wzrosła ponad trzykrotnie, 
w 2010 roku zarejestrowano 267 prób, nato-
miast w 2019 było ich aż 905. 

Widoczna jest również tendencja rosnąca w pol-
skiej populacji ogólnej, niezależnie od wieku. 
W 2010 roku zanotowano 5456 zamachów sa-
mobójczych, w porównaniu dane za rok 2019 
wykazały ich 11961. Co więcej, należy pamiętać, 
że nie wszystkie próby samobójcze są zgłaszane 
na policję, dlatego ich rzeczywista liczba może 
być znacznie wyższa. 

Niepokojącym faktem jest również tendencja 
wzrostu liczby osób uchylających się od szcze-
pień obowiązkowych podawanych obywatelom 
w wieku 0-19 lat. W 2010 roku 3437 osób od-
mówiło poddania szczepieniu, natomiast w 2019 
liczba ta wzrosła aż do 48 609. Światowa Orga-

nizacja Zdrowia uznaje ruch antyszczepionkowy 
za jedno z największych globalnych zagrożeń 
dla zdrowia w 2019 roku. Szczepionki są jedną 
z najlepszych metod ochrony zdrowia, eksperci 
szacują, że pozwalają one na uniknięcie od 2 do 
3 milionów zgonów rocznie.

Kolejnym ze wskaźników mających bezpośrednie 
powiązanie ze zdrowiem ujętym w perspektywie 
społeczeństwa jest umieralność. Dane Główne-
go urzędu statystycznego pokazują tendencję 
spadkową rocznej liczby zgonów młodych ludzi 
od 0 do 19 lat. 

Statystyka wskazuje, że od 2005 roku odnoto-
wana liczba zgonów obniżyła się o 55 procent. 
Jednakże współczynniki zgonów w Polsce są 
wyższe niż w państwach członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Najwięcej dzieci i młodzieży umiera 
z przyczyn zewnętrznych losowych lub zamie-
rzonych. Częstymi przyczynami śmierci są także: 
nowotwory, wady wrodzone, choroby układu 
nerwowego, uszkodzenia układu oddechowego 
oraz samobójstwa. 

Wykres 1. Liczba zgonów dzieci i młodzieży  
w wieku od 0 do 19 w wybranych latach.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

Głównego Urzędu statystycznego

Zgony dzieci i  młodzieży  
(w wieku 0-19) lat w Polsce 
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8. 2. 2. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

W popularyzacji zachowań prozdrowotnych na-
leży wziąć pod uwagę przede wszystkim dwie 
formy działania, jakimi są promocja zdrowia i pro-
filaktyka. Promocja zdrowia pozwala ludziom na 
zwiększenie własnego wpływu na zdrowie oraz 
inspiruje do wprowadzenia zachowań zwiększa-
jących szanse na jego poprawę. 

Profilaktyka skupia się natomiast, na wyklucze-
niu zachowań i postaw zwiększających ryzyko 
wystąpienia choroby. Profilaktykę zdrowotną 
możemy podzielić na trzy rodzaje: 

 ¤ Profilaktyka pierwszorzędowa - obejmuje 
zasięgiem całe społeczeństwo. Ma na celu 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia zarówno 
konkretnej choroby (działania swoiste), 
jak i ogólnego pogorszenia stanu zdrowia 
(działania nieswoiste).

 ¤ Profilaktyka drugorzędowa - jej zakres 
obejmuje grupy zwiększonego ryzyka.  
Ma na celu wczesną diagnozę choroby 
oraz rozpoczęcie leczenia  
na jej początkowym stadium.

 ¤ Profilaktyka trzeciorzędowa - jest skie-
rowana do osób przewlekle chorych oraz 
niepełnosprawnych. Ma na celu przeciw-
działanie negatywnym skutkom złego 
stanu zdrowia i rozwijanie umiejętności 
ułatwiających funkcjonowanie.

Wśród czynników ryzyka, które możemy elimi-
nować lub zmniejszać częstotliwość ich wystę-
powania za pomocą edukacji zdrowotnej mo-
żemy wymienić m.in.: złe nawyki żywieniowe, 
brak aktywności fizycznej, brak wiedzy na temat 
chorób fizycznych i psychicznych czy wysoki po-
ziom stresu. 

Do zachowań pomagających utrzymać zdrowie 
fizyczne i psychospołeczne w dobrej kondycji 
zaliczają się m.in.: utrzymywanie higieny ciała 
oraz środowiska, w którym żyjemy; odpowiedni 

sen; korzystanie ze wsparcia społecznego oraz 
umiejętne rozwiązywanie problemów. 

Kształtowanie zachowań wspierających dobre 
funkcjonowanie organizmu jest niezwykle waż-
ne dla poziomu dobrobytu społeczeństwa. Styl 
życia jest jednym z ważniejszych determinantów 
stanu zdrowia. 

Edukacja w tym zakresie jest kluczowa dla pra-
widłowego funkcjonowania oraz powinna być 
prowadzona od najmłodszych lat. Dzieci oraz 
młodzi dorośli z przyczyn rozwojowych są bar-
dziej skłonni do zachowań ryzykownych. Najczę-
ściej pojawiające się czynniki ryzyka w okresie 
dorastania to nikotynizm, nadużywanie alkoholu 
i innych substancji psychoaktywnych, oraz nie-
bezpieczne kontakty seksualne. 

W okresie adolescencji młody człowiek zbie-
ra doświadczenia potrzebne do ukształtowania 
tożsamości oraz własnego, spójnego systemu 
wartości. To właśnie w tej fazie rozwojowej 
młodzież utrwala zachowania i postawy, które 
przenosi na przyszłe funkcjonowanie. Dotyczy 
to zarówno nawyków prozdrowotnych, jak i an-
tyzdrowotnych. 

Niestety często edukacja zdrowotna jest spro-
wadzana na drugi plan i traktowana jako działa-
nie dodatkowe. Młodzi ludzie wystawieni są na 
wiele sytuacji stresujących, które budzą w nich 
skrajne emocje. Długotrwały stres może prowa-
dzić do poważnych chorób (zarówno psychicz-
nych, jak i fizycznych) oraz ogólnego osłabienia 
organizmu. 

W celu ułatwienia życia powinno się za pomo-
cą edukacji zdrowotnej przekazywać wiedzę 
o emocjach, stresie oraz przede wszystkim stra-
tegie radzenia sobie z nimi.
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Z przeprowadzonego przez Fundację Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy badania wynika, że 44,2 
procent młodych ludzi nie czuje się wystarcza-
jąco poinformowanych w kwestii zdrowia psy-
chicznego, a 35,7 procent chciałoby wiedzieć 
więcej na ten temat. 

Wcześniejsze wyniki badań na studentach oraz 
licealistach pokazują wyższy udział procentowy 
osób, które nie czują się wyedukowane w dzie-
dzinie zdrowia psychicznego, ale chcą poszerzać 
swoją wiedzę (61 procent). 

Różnica w wynikach może oznaczać poprawę 
względem poprzednich lat, na co wpływać może 
rosnąca popularność tematów psychologicz-
nych. 

Należy jednak zwrócić uwagę na zdecydowanie 
mniejszą próbę badawczą w wyżej wymienio-
nych analizach (n=209, n=102). Co więcej, wyni-
ki pokazują subiektywną ocenę, a nie rzeczywi-
sty poziom wiedzy młodych ludzi. 

8. 3. ZDROWIE W OCENIE  
MŁODYCH LUDZI

Wykres 2. Ocena stanu wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego wśród młodych ludzi. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Czy czujesz się wystarczająco 
poinformowany w kwestii zdrowia 

psychicznego?

Jestem  
wystarczająco  

poinformowany/a

Nie czuję się odpowiednio  
poinformowany/a i chciałbym  

wiedzieć więcej na 
 ten temat

Nie czuję się  
wystarczająco  

poinformowany/a,  
ale nie potrzebuję  

wiedzyna ten temat.

rodzina rówieśnicy lekarz internet nauczyciele 
pedagodzy

inne

8. 3. 1. PRACA RODZICÓW A WYBÓR PRZYSZŁEGO ZAWODU
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W ankiecie Fundacji Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy młodych ludzi zapytano o to, gdzie po-
szukują informacji/pomocy, kiedy czują, że mogą 
być chorzy. Z badania wynika, że najwięcej 
osób szuka pomocy w rodzinie (74,4 procent) 
oraz u lekarza (64,5 procent). 

Dla ponad połowy respondentów (53 procent) 
natomiast źródłem wiedzy na temat chorób 
jest internet. 24,5 procent ankietowanych kon-

sultuje swoje problemy zdrowotne z rówieśnika-
mi. 

Tylko 3 procent zgłasza się po pomoc do nauczy-
cieli. Pojawiło się również 27 innych odpowiedzi 
m.in.: „znachor”, „sama sobie pomagam”, „obser-
wuję własne ciało” czy szczególnie niepokojące 

„nie szukam, kiedyś samo przejdzie” oraz „wsty-
dzę się mówić, jeśli coś mi dolega, szczególnie 
pod względem psychicznym”.

8. 3. 2. PRZEKONANIA MŁODYCH LUDZI NA SWÓJ TEMAT

Wykres 3. Źródła informacji odnośnie swojego nie-
pokojącego stanu zdrowia - Pytanie z możliwością 
wielokrotnego wyboru. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone w czerw-
cu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy na próbie 1000 osób w wieku 16-25 lat.

Gdzie szukasz informacji/pomocy, 
kiedy czujesz, że  

możesz być chory?

Jestem  
wystarczająco  

poinformowany/a

Nie czuję się odpowiednio  
poinformowany/a i chciałbym  

wiedzieć więcej na 
 ten temat

Nie czuję się  
wystarczająco  

poinformowany/a,  
ale nie potrzebuję  

wiedzyna ten temat.

rodzina rówieśnicy lekarz internet nauczyciele 
pedagodzy

inne

Pozytywna samoocena i samoakceptacja skła-
dają się na jeden z filarów dobrego stanu zdro-
wia psychicznego. Wysoką samoocenę możemy 
podzielić na dwa czynniki składowe: poczucie 
własnej wartości oraz poczucie własnej skutecz-
ności. Niska samoocena jest predyktorem do 
nadużywania substancji psychoaktywnych, pro-
blemów w kontaktach interpersonalnych, zama-
chów samobójczych. Samoakceptacja ma duży 

wpływ na podejmowane wybory oraz ogólne 
funkcjonowanie. W ankiecie Fundacji Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy młodych ludzi zapytano 
o, to jak bardzo młodzi ludzie zgadzają się ze 
zdaniem, „Lubię siebie”. Celem tego pytania mia-
ło być wstępne rozeznanie na temat poziomu sa-
moakceptacji jako części składowej samooceny. 
Należy jednak pamiętać, że nie jest to rzetelna 
formuła diagnostyczna, a metoda orientacyjna. 
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46,6 procent respondentów odpowiedziało, że 
lubi siebie, a 25,6 procent „ani się zgadza, ani 
się nie zgadza” z przedstawionym twierdzeniem. 
27,8 procent uczestników znajduję w grupie ry-
zyka, deklarując, że nie lubi siebie. Brak samoak-

ceptacji może wynikać z zaburzonego obrazu 
siebie w okresie adolescencji, dobrym rozwią-
zaniem byłaby nauka młodych ludzi poznawania 
samego siebie.

Poczucie własnej skuteczności badamy zarów-
no jako część składową samooceny, jak i osob-
ny konstrukt. Ma ono bezpośredni wpływ na 
motywację do działania oraz osiągnięcia czło-
wieka. Jest ono również głównym predyktorem 
podejmowania zachowań zdrowotnych m.in.: ze 
względu na związek z wewnętrznym umiejsco-
wieniem kontroli. 

Wynika to z tego, że człowiek posiadający prze-
konanie o wysokiej skuteczności swoich działań, 
ma większą świadomość swojego wpływu na 
zdrowie. Przekonanie o braku skuteczności jest 
też jednym z możliwych powodów występowa-
nia prokrastynacji. 

Pytanie zadane w ankiecie Fundacji Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy nawiązuje również do 
ściśle powiązanej z powyższym konstruktem 
umiejętności rozwiązywania problemów. Nie-
spełna połowa uczestników (49,6 procent) zade-
klarowało, że dobrze radzi sobie ze stawianymi 
przed nimi zadaniami, a ich działania przynoszą 
oczekiwane skutki. 37,2 procent ankietowanych 
ani się zgadza, ani się nie zgadza z powyższym 
twierdzeniem. 

Z badań wynika, że 13,2 procent ma problem 
z radzeniem sobie z problemami oraz nisko oce-
nia swoją skuteczność, przez co może być nara-
żone na większe ryzyko zachowań niebezpiecz-
nych.

Wykres 4. Deklarowany stopień samoakceptacji. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu zgadzasz się 
ze zdaniem “Lubię siebie”?

1 zdecydowanie  
  się nie zgadzam 
5 zdecydowanie  
  się zgadzam
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Wykres 5. Deklarowany stopień poczucia  
sprawczości oraz radzenia sobie z zadaniami.  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu zgadzasz 
się ze zdaniem:  

“Dobrze radzę sobie  
ze stawianymi przede mną 

zadaniami a moje  
działania przynoszą 

oczekiwane skutki”?

1 zdecydowanie  
  się nie zgadzam 
5 zdecydowanie  
  się zgadzam

1 2 3 4 5
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W ankiecie Fundacji Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy młodych ludzi zapytano o, to czy ko-
rzystali kiedykolwiek z profesjonalnej pomocy 
psychologicznej. 68,9 procent ankietowanych 
odpowiedziało, że nie korzystało z usług psy-

chologa, psychiatry, i psychoterapeuty. 25,3 
procent zadeklarowało wizytę u specjalisty od 
zdrowia psychicznego, a 5,8 procent osób od-
mówiło udzielenia odpowiedzi.

Wykres 6. Korzystanie z profesjonalnej pomocy 
psychologicznej wśród młodych ludzi.  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Czy korzystałeś/ korzystasz 
z pomocy psychologa/

psychiatrypsychoterapeuty?

tak  nie nie chcę      
odpowiadać

8. 3. 3. KORZYSTANIE Z OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

Z D R O W I E  P S Y C H I C Z N E  I  F I Z Y C Z N E
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Najbardziej dynamicznym okresem dla rozwoju 
psychoseksualnego jest okres adolescencji. Zde-
rzenie pojawiających się potrzeb seksualnych 
z wymaganiami otoczenia oraz przekazem kultu-
rowym stanowi trudność dla młodych dorosłych. 
Poradzenie sobie z tą sytuacją wpływa na dobro-
stan psychiczny i subiektywne poczucie zdrowia. 
W okresie dojrzewania młodzi dorośli poszukują 
wartości, oraz wzorców zachowań przypisanych 
do roli kobiety i mężczyzny szczególnie w aspek-
cie aktywności seksualnej oraz budowania więzi 
z partnerem. 

Seksualność w wieku dojrzewania jest podat-
na na wpływy otoczenia. Nastolatkowie szuka-
ją wiedzy na tematy związane z seksualnością 
w różnych źródłach, niestety nie zawsze są 
w stanie zweryfikować rzetelność uzyskanych 
informacji. Dodatkowo zgodnie z teorią “spo-
łecznego uczenia się” pewne modele zachowań 
są utrwalane w procesie modelowania przez 
obserwację popkultury jako treści drugoplanowe. 

Pierwszymi fizycznymi oznakami dojrzewania 
psychoseksualnego są polucje u chłopców oraz 
miesiączkowanie u dziewczyn. Na wystąpienie 
menarche ma wpływ wiele czynników, według 
badania przeprowadzonego w województwach 
lubuskim i dolnośląskim średni wiek wynosi 
12,70 dla mieszkanek wsi oraz 12,80 dla miesz-
kanek miast. Natomiast średni wiek pierwszych 
polucji u chłopców wynosi 13,65. Często w tym 
okresie pojawiają się liczne kompleksy na temat 

obrazu swojego ciała. Przyczyną ich występowa-
nia są z jednej strony niezrozumienie wszystkich 
zmian zachodzących w fizyczności oraz porów-
nywanie się do rówieśników, ikon piękna oraz 
aktorów filmów pornograficznych. 

Według World Health Organization zdrowie 
seksualne jest fundamentalne nie tylko dla ogól-
nego stanu zdrowia i dobrostanu jednostki oraz 
rodziny, ale także dla rozwoju społecznego i go-
spodarczego. Na poziom zdrowia seksualnego 
wpływa m.in.: dostęp do rzetelnych informacji 
na temat seksualności, wiedza na temat zagro-
żeń i niepożądanych skutków aktu seksualnego 
oraz dostęp do fachowej opieki w tym zakresie. 

Aktualna definicja zdrowia seksualnego używa-
na przez WHO zaznacza, że odnosi się ono do 
dobrego samopoczucia w aspektach: fizycznym, 
psychicznym, emocjonalnym oraz społecznym. 
Nie jest to tylko stan braku choroby czy dys-
funkcji. 

Wymaga pełnego szacunku podejścia do seksu-
alności; bezpieczeństwa; braku przymusu, dys-
kryminacji oraz przemocy. Problemy ze zdro-
wiem seksualnym mają realny negatywny wpływ 
na funkcjonowanie jednostki niezależnie od 
wieku. Zdrowie seksualne powinno być rozpa-
trywane przez wzgląd na normy medyczne (Mię-
dzynarodowa Klasyfikacja Chorób - ICD-10) 
oraz kulturowe.

9. 1. WPROWADZENIE
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Pierwszy stosunek seksualny jest wydarzeniem 
przełomowym w życiu człowieka. Zbyt wcze-
sne doświadczenia seksualne mogą prowadzić 
do dysfunkcji rozwoju psychoseksualnego oraz 
stanowią czynnik ryzyka podejmowania niebez-
piecznych kontaktów seksualnych, nieplanowa-
nego zajścia w ciąże oraz innych zaburzeń zdro-
wia seksualnego. 

Motywy oraz okoliczności pierwszej aktywności 
seksualnej, często mają wpływ na przyszłe funk-
cjonowanie interpersonalne. Wśród najczęst-
szych powodów podjęcia inicjacji seksualnej 
naukowcy wymieniają: uczucia, ciekawość, chęć 
przyspieszenia wejścia w dorosłość oraz pociąg 
seksualny. Emocje, które najczęściej pojawiają 
się podczas tego wydarzenia to: podniecenie, ra-
dość, duma oraz przeciwstawne takie jak: wstręt, 
lęk czy złość. 

Z raportu „Młodzież 2016” sporządzonego przez 
CBOS oraz Krajowe biuro do spraw przeciw-
działania narkomanii wynika, że średni wiek 
inicjacji seksualnej w Polsce wynosi 16 i pół 

roku dla chłopców oraz 16 lat i 9 miesięcy dla 
dziewczyn. Dla porównania z badań przeprowa-
dzonych przez Zbigniewa Izdebskiego w 2005 
średnia ta wynosiła 18,08 lat u chłopców, oraz 
18,82 u dziewczyn, co pokazuje tendencje do 
obniżenia wieku pierwszego stosunku seksual-
nego w Polsce. 

Czynnikiem opóźniającym inicjację mogą być 
między innymi: wsparcie otrzymywane od ro-
dziców, wykształcenie rodziców czy zaintereso-
wania poza domem. Natomiast determinantami 
wczesnej inicjacji mogą być: zażywanie substan-
cji psychoaktywnych, poród matki w młodym 
wieku, kłopoty w szkole oraz zaburzenia zacho-
wania. Inicjacja seksualna przed 15 rokiem życia 
zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznych 
zachowań seksualnych w okresie adolescencji. 
Wczesne rozpoczęcie życia seksualnego wiąże 
się również ze zwiększonym prawdopodobień-
stwem pojawienia się chorób przenoszonych 
drogą płciową oraz może negatywnie wpływać 
na trwałość późniejszych relacji. Jest również 
istotnym predyktorem nastoletnich ciąż.

9. 2. SEKSUALNOŚĆ A DOBROSTAN 
PSYCHICZNY

9. 2. 1. INICJACJA SEKSUALNA

9. 2. 2. WIEDZA NA TEMAT SEKSUALNOŚCI

Według UNESCO kompleksowa edukacja sek-
sualna jest procesem nauczania o poznawczych, 
emocjonalnych, fizycznych i społecznych aspek-
tach seksualności. Powinna dostarczyć ona wiedzę 
i postawy, które pozwolą dbać o swoje zdrowie fi-
zyczne i psychiczne, godność oraz rozwijać pełne 
szacunku relacje interpersonalne i seksualne. 

Co więcej, powinna przedstawiać konsekwen-
cje swoich wyborów oraz zapewnić ochronę 
swoich praw. Bezpośrednio z tematem zwią-
zane jest również zdobywanie przez młodych 
umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania 
problemów, asertywności,  oraz przemyślane-
go podejmowania decyzji.  Wiedza ta przeka-
zana podczas wychowania ułatwia osiągnięcie 

dojrzałości oraz pomaga zrozumieć zmiany za-
chodzące w okresie dojrzewania. Pozwala rów-
nież wprowadzać do życia codziennego nawyki 
i czynności prozdrowotne. Badania pokazują, że 
zwiększenie rzetelnych informacji oraz świado-
mości w dziedzinie seksualności ma istotny po-
zytywny związek ze spadkiem podejmowania 
niebezpiecznych zachowań seksualnych. 

Seksualność to konstrukt nawiązujący do wie-
lu aspektów życia człowieka. Prof. Dr hab. Zbi-
gniew Lew-Starowicz za najbardziej trafną 
i wielopoziomową próbę opisania tego terminu 
uznaje definicję:

„seksualność jest podstawowym elementem bycia 
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człowiekiem przez całe życie, obejmującym seks, 
płciową identyfikację i role, orientację seksualną, 
erotyzm, pożądanie, intymność i reprodukcję. 
Seksualność jest doświadczana i wyrażana w myślach, 
fantazjach, przeżyciach, przekonaniach, wartościach, 
zachowaniach, rolach i związkach. Seksualność 
powstaje na skutek interakcji czynników biologicznych, 
psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, 
politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych, 
historycznych, religijnych i duchowych”

Podstawowa wiedza na temat seksualności 
pomaga utrzymać zdrowie seksualne i pozwa-
la zapobiec negatywnym skutkom aktywności 
seksualnej takim jak choroby weneryczne, nie-
planowane ciąże czy zachowania przemocowe. 
Z analizy przeprowadzonej przez Fundację Dzie-
ci Niczyje wynika, że 12,4 procent nastolatków 
w wieku od 11-17 lat było ofiarami przynaj-
mniej jednej z form wykorzystywania seksual-
nego. Istnieje wiele powszechnie powielanych 
mitów na ten temat życia seksualnego, które 
mogą doprowadzić do zachowań ryzykownych.

Badania potwierdzają wiarę w mity i stereoty-
py seksualne wśród studentów. Również ba-
dania przeprowadzone w próbie 15-letnich 
dziewczyn wykazują, że wiedza na temat cyklu 
owulacyjnego oraz zagrożeń zdrowia seksual-
nego jest niepełna i niewystarczająca. Jednym 
z poważniejszych zagrożeń nieodpowiedzial-
nych czynności seksualnych są choroby przeno-
szone drogą płciową. 

Pomimo wzrostu jakości usług medycznych oraz 
podniesienia ogólnego poziomu higieny nie uda-
ło się wyeliminować tej grupy zaburzeń zdrowia. 
Młodzi ludzie najczęściej czerpią wiedzę na ten 
temat od rówieśników oraz z internetu, przez co 
wiedza nie zawsze jest zgodna z prawdą i dzi-
siejszą wiedzą medyczną. 

Autorzy badania wiedzy uczniów klas matural-
nych zaznaczają, że poziom świadomości na te-
maty związane z infekcjami przenoszonymi drogą 
płciową jest zbyt niski. Co więcej, istnieje również 
potrzeba wzmocnienia umiejętności weryfikacji 
wiarygodności informacji wśród adolescentów. 

9. 2. 3. SEKSUALIZACJA W KULTURZE MASOWEJ

Obraz seksualności kreowany w mediach maso-
wych ma duży wpływ na podejście społeczeń-
stwa. Seksualizacja ma miejsce, kiedy: znacze-
nie osoby sprowadzone zostaje do atrakcyjności 
seksualnej; osoba jest porównywana do norm 
wyznaczających bycie seksownym; osoba staje 
się widziana jako przedmiot wykorzystywania 
seksualnego; seksualność nie jest dobrowolna. 

Jednym z istotnych trendów zaburzających prze-
konania o seksualności jest wizerunkowe za-
tarcie granicy pomiędzy dzieckiem a dorosłym. 
Dzieci coraz częściej upodabniane są do osób 
dorosłych poprzez makijaż, kreacje, pozy czy 
fryzury. Z drugiej strony kobiety przedstawiane 
są z użyciem atrybutów kojarzących się z dzie-
ciństwem takich jak: maskotki, lizaki, tornister 
czy szkolny mundurek. Badania Narodowego 
Centrum Kultury z 2017 roku, że najpopularniej-
szymi gatunkami muzycznymi wśród młodzieży 
w wieku 12-17 lat są rap/hip-hop 25 proc. oraz 
pop 23 proc.. Wśród 20 najczęściej wybieranych 
artystów pojawiają się między innymi: Eminem 
oraz Popek. Teksty wyżej wymienionych muzy-
ków przynajmniej w części w wulgarny sposób 
opowiadają o życiu seksualnym oraz traktują ko-
biety w sposób przedmiotowy. 

Również teledyski przesiąknięte są seksualno-
ścią, a kobiety w nich przedstawione są w ską-
pych strojach podczas tańca erotycznego. Przy-
kładem może być utwór “Popek x Matheo - Go 
Popek”, który jest dostępny bez ograniczeń wie-
kowych na platformie youtube.com, a jego wy-
świetlenia są na poziomie 2 817 373 (Stan na 
03.10.2020). 

Dzieci mają swobodny dostęp do telewizji oraz 
internetu. W badaniach przeprowadzonych na 
grupie rodzic-dziecko w wieku 6-12 lat 63 pro-
cent ankietowanych zadeklarowało regularne 
oglądanie telewizji, a dla 40 procent było to naj-
ważniejsze medium. Tylko 19 procent korzysta 
z oferty mediów pod ścisłym nadzorem rodzica. 
Oznacza to, że większość młodych użytkowni-
ków środków masowego przekazu może mieć ła-
twy dostęp do treści niedostosowanych do swo-
jego wieku, również materiałów dotyczących 
życia seksualnego. Konsekwencje seksualizacji 
obecnej w kulturze masowej mają wpływ nie 
tylko na rozwój dzieci i adolescentów, powodują 
zmiany funkcjonowania w życiu dorosłym.  Zabu-
rzają budowanie relacji interpersonalnych, wpły-
wają na poziom dobrostanu psychicznego jed-
nostki oraz zwiększają przyzwolenie na przemoc.
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Z przeprowadzonej przez Fundację Inicjatywa 
Słoneczna Strona Ulicy ankiety wynika, że aż 
60,5 procent respondentów określa swój po-
ziom wiedzy na temat życia seksualnego na 
dobry lub bardzo dobry. 32,4 procent uczest-
ników czuje się średnio wyedukowana w tym 
aspekcie. 

Tylko 7,1 procent ocenia swój  stan doinformo-
wania jako zły lub bardzo zły. Biorąc pod uwa-
gę badania przytoczone w podrozdziale „Wiedza 
na temat seksualności”, które pokazują, że stan 
wiedzy młodych ludzi na tematy związane ze 
zdrowiem seksualnym jest zbyt niski, powyższe 

wyniki badania ankietowe są niepokojące [11, 
12, 13]. Przekonanie o wysokim poziomie wie-
dzy może zatrzymywać dalszy rozwój oraz znie-
chęcać do zdobywania wiedzy potrzebnej w tej 
dziedzinie. 

Należy jednak zauważyć, że od wykonania przy-
toczonych badań minęło minimum 8 lat, co 
oznacza, że wyniki mogły się zdezaktualizować. 
Niemniej jednak należy pamiętać o subiektyw-
ności odpowiedzi oraz tendencji do autowalory-
zacji, która może prowadzić do zniekształcenia 
oceny poziomu wiedzy.  

9. 3. WIEDZA ORAZ PRZEKONANIA MŁODYCH 
LUDZI NA TEMAT SEKSUALNOŚCI

9. 3. 1. ŹRÓDŁA WIEDZY O SEKSUALNOŚCI  
WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

Wykres 1. Subiektywna ocena wiedzy młodych 
ludzi na temat życia seksualnego. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Jak oceniasz swoją wiedzę  
na temat życia seksualnego? 1 bardzo źle 
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E D U K A C J A  S E K S U A L N A

Dotychczasowe badania pokazują, że aż 72,9 
procent młodych ludzi (w wieku 16-22 lata) 
uważa, że informacje na temat życia seksualne-
go powinni przedstawiać członkowie rodziny. 

Jednak z  przeprowadzonej przez Fundację Ini-
cjatywa Słoneczna Strona Ulicy ankiety wynika, 
że tylko 25,9 procent adolescentów uznaje ro-
dzinę za źródło wiedzy w tym obszarze. Może 
to wynikać z tego, że tematyka seksu często 
jest krępująca zarówno dla młodego człowieka, 
jak i rodzica. W badaniach przeprowadzonych 
przez Instytut Badań Edukacyjnych w 2015 roku 
(n=813) 50 procent rodziców deklaruje, że boi 
się przedwczesnego rozpoczęcia rozmów o te-
matach związanych z życiem seksualnym, a 45 
procent nie wie, jaki jest odpowiedni wiek dla 
wprowadzania poszczególnych zagadnień do 
rozmowy z dzieckiem. 

Co więcej, aż 36 procent przebadanych rodzi-
ców „czuje, że nie ma wystarczającej wiedzy na 
temat rozwoju psychoseksualnego i seksual-
ności człowieka”. Wyniki te sugerują potrzebę 
organizacji warsztatów oraz spotkań edukacyj-
nych dla rodziców, które ułatwiłyby edukowanie 
swoich dzieci oraz przedstawiły istotny wpływ 
tego aspektu na całościowe funkcjonowanie.

Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy na 
temat życia seksualnego są rówieśnicy, taką 
odpowiedź zaznaczyło 55,2 procent respon-
dentów. Równie często wybierane okazują się 
filmy (46,8 procent) oraz artykuły internetowe 
(43,3 procent). Niepokojący jest fakt, że 12,5 
procent uczestników badania deklaruje, że 
czerpie wiedzę o seksualności z serwisów por-
nograficznych.

Przemysł pornograficzny ukazuje aktywność 
seksualną w sposób nierealistyczny, przedmio-
towy oraz przemocowy, co może prowadzić do 
wytworzenia patologicznego obrazu rzeczywi-
stości. W ankiecie pojawiają się również odpo-
wiedzi: książki (21,6 procent), nauczyciele (15,4 
procent), youtube.com (15,2 procent) oraz fora 
lub grupy w serwisie facebook.com (12,8 pro-
cent). 

Spośród 1000 uczestników ankiety 37 osób po-
dało inne źródła takie jak: “muzyka”, “Twitter”, 

“fanfiction”, “starsi zaufani znajomi” oraz “własne 
doświadczenia”. Pojawiło się także 6 osób, któ-
re zadeklarowały, że nie poszukują informacji na 
ten temat lub nie jest to dla nich interesujące. 

Wykres 2. Źródła wiedzy młodych ludzi na temat 
życia seksualnego. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa Sło-
neczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób w wieku 
16-25 lat.
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Wysoki udział rówieśników, filmów czy artyku-
łów internetowych w kreowaniu u młodych ludzi 
obrazu na temat seksualności sugeruje, że czyn-
nikiem zabezpieczającym przed zachowaniami 

ryzykownymi mogłyby być warsztaty z zakresu 
myślenia krytycznego oraz umiejętności weryfi-
kowania informacji.

Wykres 3. Odpowiedni wiek na inicjację  
seksualną według młodych ludzi. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

Jaki wiek jest według  
Ciebie odpowiedni na pierwszy 

stosunek seksualny? 
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niż 16 lat

16-19 lat 20-25 lat więćej  
niż 25 lat

9. 3. 2. PRZEKONANIA NA TEMAT INICJACJI SEKSUALNEJ 
PANUJĄCE WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

W ankiecie Fundacji Inicjatywa Słoneczna Stro-
na Ulicy młodych ludzi zapytano o wiek odpo-
wiedni na pierwszy stosunek seksualny. Ponad 
połowa respondentów (63,9 procent) wskazuje 
przedział 16-19 lat. 

Wynik ten koresponduje ze średnim wiekiem 
inicjacji seksualnej 16 i pół roku dla chłopców 
oraz 16 lat i 9 miesięcy dla dziewczyn [6].  33,3 
procent ankietowanych uważa, że wiek odpo-

wiedni na inicjację seksualną wynosi 20-25 lat. 
Tylko 2,1 procent wybrało odpowiedź “więcej 
niż 25 lat”, a 0,7 procent “mniej niż 16 lat”. 

Trzy osoby przy okazji odpowiedzi na inne 
pytanie uznało, że nie istnieje uniwersal-
ny wiek odpowiedni na pierwszy stosu-
nek seksualny i jest to sprawa indywidualna. 
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Ponad połowa ankietowanych (58,9 procent) 
zgodnie ze zdaniem ekspertów twierdzi, że 
wiek i okoliczności podczas inicjacji seksualnej 
mają duży wpływ na przyszłość. 28,1 procent 
nie ma zdecydowanego zdania na ten temat oraz 

13 procent nie zgadza się z powyższym stwier-
dzeniem. Wyniki pokazują, że większość mło-
dych ludzi zdaje sobie sprawę z wagi oraz wpły-
wu podjęcia wyboru o rozpoczęciu aktywności 
seksualnej na późniejsze funkcjonowanie.

Wykres 4. Ocena siły wpływu inicjacji seksualnej 
na przyszłość według młodych ludzi. 
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.

W jakim stopniu zgadzasz się 
ze zdaniem:  

“Wiek i okoliczności podczas 
inicjacji seksualnej mają  

duży wpływ na przyszłość.”? 

1 zdecydowanie  
  się nie zgadzam 
5 zdecydowanie  
  się zgadzam

100



725

158

0

400

200

600

800

117

1 2 3 4 5 tak nie trudno  
powiedzieć

Spośród 1000 osób, które wzięły udział w ba-
daniu, 725 osób zadeklarowało, że nie odczu-
wa presji rówieśniczej związanej z wiekiem ini-
cjacji seksualnej (72,5 procent), a 158 osób nie 
potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do 
tego zagadnienia (15,8 procent). 

Pomimo obiegowej opinii, często powielanej 
w filmach o dużym wpływie nacisku otoczenia 
na rozpoczęcie życia seksualnego, zaledwie 11,7 
procent respondentów potwierdziło istnienie 
tego zjawiska. 

Wykres 5. Ocena presji rówieśniczej związanej 
z inicjacją seksualną wśród młodych ludzi.  
Źródło: badanie ankietowe przeprowadzone  
w czerwcu 2020 r. przez Fundację Inicjatywa  
Słoneczna Strona Ulicy na próbie 1000 osób  
w wieku 16-25 lat.
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w przeszłości presję  
rówieśniczą związaną  
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