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RESOCJALIZACJA A SOCJOTERAPIA 

                             Podobieństwa i różnice 

 Punktem wyjścia do porównao jest podkreślenie wzajemnej relacji, zgodnie, z którą tak jak resocjalizacja jest 

specjalnym działem pedagogiki tak socjoterapia jest metodą pracy obejmującą także oddziaływania resocjalizacyjne - 

ale nie wyłącznie i realizowane w specyficzny dla siebie sposób. 

Analizując podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej (definiowanie, wobec kogo jest stosowana, jakie są jej 

cele, metody, zasady, systemy itd.) można zauważyd wiele zbieżności z socjoterapią i to świadczy o wspólnym 

obszarze zainteresowao. 

Jednak to, co socjoterapia - mająca pewne wspólne z resocjalizacją podstawy –wypracowała w teorii, a przede 

wszystkim w praktyce wymaga traktowania jej jako wyraźnie określonej, swoistej metody pracy z dziedmi i młodzieżą 

z zaburzonymi zachowaniami. 

Przedstawione poniżej podobieostwa i różnice w odniesieniu do resocjalizacji i socjoterapii są poprzez wybór 

argumentów propozycją roboczej tezy dla zilustrowania problemu i stanowią zaproszenie do dyskusji w gronie 

fachowców nad poszukiwaniem optymalnej, wzajemnej relacji omawianych metod.  

A. Podobieństwa, obszary wspólne. 

 

Obejmowanie oddziaływaniami dzieci i młodzieży definiowanych jako niedostosowane lub zagrożone 

niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami oraz charakteryzujące się zaburzonymi zachowaniami niezgodnymi z 

powszechnie obowiązującym systemem norm i wartości, nieakceptowanymi  społecznie o z reguły nasilonym 

negatywizmie.  

 

Określanie przyczyn (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych), uwarunkowao oraz opisanych objawów zachowao. 

 

Podstawą pracy jest rzetelna, wszechstronna diagnoza przypadku. 

 

Odbiorcy – czyli dzieci i młodzież – wymagają odmiennych, specjalnych sposobów oddziaływao. 

 

Zintegrowanie i współwystępowanie trzech rodzajów działao: opiekuoczych, wychowawczych-dydaktycznych i 

terapeutycznych. 

 

Korzystanie z metod szeroko pojętej antropotechniki, socjotechniki i kulturotechniki.  

Metodyczne oparcie w procesach uczenia (a właściwie reedukacji) ze szczególnym zastosowaniem mechanizmu 

konfliktu wewnętrznego, stwarzającego jednostce możliwości dokonania wyboru między negatywnym a pozytywnym 

zachowaniem. 
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Osoby zajmujące się tą działalnością powinny cechowad się w stosunku do osób, którym niesiona jest pomoc: m.in. 

optymizmem, życzliwością, sprawiedliwością, konsekwencją, nieautorytarnością, umiejętnością nawiązania 

emocjonalnej więzi a także stawiania granic. 

 

Kierowanie się w postępowaniu z podopiecznymi zasadami: akceptowania, pomocy, indywidualizacji, kształcenia 

planu życiowego oraz współpracy ze środowiskiem. 

 

B. Różnice, specyfika 

 

Socjoterapia - uwzględniając wielorakośd przyczyn powodujących zaburzenia w zachowaniu - szczególną role 

przypisuje ukształtowaniu się u dzieci i młodzieży niewłaściwych postaw (wobec siebie, dorosłych, rówieśników oraz 

zadao).  Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów profilaktycznych i terapeutycznych opartych o takie 

czynniki zmiany postaw jak: doświadczenie korekcyjne w kontrowaniu treści urazowych sądów, nabywanie nowych 

umiejętności i zachowao oraz odreagowanie emocjonalne. To ostatnie akcentuje się jako podstawowe zadanie zajęd 

socjoterapeutycznych. 

 

Oddziaływania socjoterapeutyczne dotyczą zarówno dzieci w wieku młodszym (nawet przedszkolnym) jak i młodzieży 

nieprzejawiającej zaburzeo w zachowaniu w stopniu kwalifikującym ich do grona niedostosowanych społecznie lub 

zdemoralizowanych - co z kolei stanowi przedmiot zainteresowania resocjalizacji. 

 

Socjoterapia przebiega w warunkach naturalnych unikając w ten sposób niedogodności i ograniczeo resocjalizacji 

korzystającej ze środków opartych o totalne, instytucjonalne systemy o charakterze ograniczającym wolnośd 

(izolacyjne, represyjne) co skutkuje powstawaniem struktur nieformalnych uszkadzających osobowośd bądź 

hamujących rozwój jednostek. 

* Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji przedstawiając MEN  

  swoje propozycje zmian mogące usprawnid działalnośd MOW postuluje m.in.: 

  - opracowanie odrębnego rozporządzenia w sprawie MOW i MOS, co wynika ze  

     specyfiki tych placówek, odmienności zadao oraz organizacji pracy  

  - stworzenie zespołu roboczego kierowanego przez przedstawicieli MEN do  

     opracowania standardów opieki, wychowania i kształcenia w ośrodkach  

     wychowawczych i socjoterapeutycznych co pozwoli na dostosowanie pomocy i  

     opieki specjalistycznej oraz form kształcenia do profilu działalności każdej placówki 

  

Dobrowolnośd uczestniczenia w procesie socjoterapii na każdym jego etapie dzięki czemu możliwe jest uniknięcie 

tworzenia kolejnego urazu psychicznego wynikającego ze zniewalającego przymuszenia. 
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 **  L.Pytka (w „Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia  

  teoretyczne, ,diagnostyczne i metodyczne.” Akademia Pedagogiki  

  Specjalnej W-wa 2000) omawiając kwestię socjoterapii stwierdził że:  

   …prowadzenie terapii w obrębie zamkniętego terapeutycznego środowiska  

  wychowawczego, jakim jest MOW, dom dziecka czy ognisko wychowawcze jest  

  ograniczone ze względu na „quasi-totalitarny” charakter tego typu instytucji. A już  

  trudne do wyobrażenia jest prowadzenie głębszych form oddziaływania  

  psychoterapeutycznego pod przymusem w zakładach poprawczych czy schroniskach  

  dla nieletnich.  

        Przymusowa terapia jest sprzeczna z ideą leczenia, opieki i wychowania  

  resocjalizującego. Podkreślamy zatem, iż każdy rodzaj terapii wymaga uprzedniej  

  akceptacji ze strony zainteresowanego pacjenta, podopiecznego i wychowanka. ...  

 

Praca grupowa przebiega zgodnie z zasadami społeczności korekcyjnej, wśród których szczególne znaczenie mają 

budujące klimat bezpieczeostwa i wsparcia: otwartośd, szczerośd, demokracja, tolerancja, współdecydowanie w 

ustalaniu zasad i norm obowiązujących wszystkich członków społeczności.  

 

Podstawą pracy socjoterapeutycznej jest budowanie świadomych, partnerskich relacji dziedmi i młodzieżą, w których 

unika się funkcjonowania w rolach (np. wychowawcy, opiekuna, terapeuty) a wpływ wychowawczy opierad się 

powinien na naturalnym, nieformalnym autorytecie. 

 

Relacja między socjoterapeutą a podopiecznym ma charakter nieantagonicznej zależności wewnętrznej 

(emocjonalnej) co pozwala na efektywnośd zmian i ich trwalsze skutki.  

W resocjalizacji powszechne są relacje oparte o mechanizm zależności zewnętrznej (formalnej), mającej charakter 

nacisku, co tworzy niesprzyjający dla pozytywnych zmian klimat walki wychowawcy z wychowankiem. 

 

W celu wzmacniania i utrwalania pozytywnych zmian korzystanie przez socjoterapeutów głównie ze środków w 

postaci metody wpływu osobistego i nagród o charakterze psychologicznym zamiast typowych dla wielu placówek 

resocjalizacyjnych behawioralnych (np.„tocken economy” – ekonomia punktowa), bezosobowych systemów kar i 

nagród.   

  

W socjoterapii uczestniczą grupy koedukacyjne co daje możliwośd pracy nad budowaniem pozytywnych modeli 

heteroseksualnych relacji i związków. 

 

Specyficzne przygotowanie kadry specjalistów socjoterapii, którzy powinni po treningowo-warsztatowym szkoleniu 

m.in. umied udzielad wsparcia o charakterze terapeutycznym, wzbudzid i towarzyszyd odreagowaniu emocjonalnemu 

podopiecznego, pracowad zespołowo oraz superwizowad swoją pracę.  
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Podsumowanie 

 

Około dwierd wieku temu powstała na gruncie polskich doświadczeo pracy z dziedmi z rodzin alkoholowych teoria i 

praktyka socjoterapii.  

Dziś, bogata w ukształtowaną przez wiele lat i reagującą na nowe wyzwania metodykę stanowi poważną, efektywną, 

cieszącą się uznaniem i stale rosnącą popularnością formę pracy z dziedmi i młodzieżą z zaburzonymi zachowaniami.  

Propaguje wysokiej jakości, nowoczesne i skuteczne standardy pracy.  

Stawia niełatwe wymagania w zakresie kwalifikacji.  

Proponuje specyficzne, wymagające zaangażowania i aktywności gruntowne szkolenia. 

Odpowiadając na potrzeby pracy z taką grupą dzieci i młodzieży, które z jednej strony nie mieszczą się w typowym, 

masowym systemie wychowawczo-edukacyjnym a z drugiej nie dają uzasadnionych powodów do ich umieszczania w 

specjalnych placówkach socjoterapia oferuje i buduje sied profilaktycznych i terapeutycznych świetlic i ośrodków 

starając się wypełnid ten jeszcze mało  zagospodarowany obszar. 

W tym zakresie jest elementem oddziaływao resocjalizacyjnych ale ze swoimi , zasadami i standardami nie może byd 

z resocjalizacją utożsamiana ani na jej grunt mechanicznie przenoszona bez utraty swej autentyczności, specyfiki, 

jakości i skuteczności. 

Socjoterapia nie może byd traktowana wobec resocjalizacji inaczej jak metoda komplementarna i jednocześnie 

alternatywna, co ma swoje uzasadnienie w wieloletniej, użytecznej pragmatyce. 

 
          Krzysztof Wilski 

 

 


