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Wprowadzenie
Obecna edukacja narkotykowa na poziomie 

europejskim nie odpowiada w pełni potrzebom 

młodych ludzi używających narkotyków. Edukacja 

narkotykowa prowadzona w szkołach koncentruje się 

jedynie na podejściach profilaktycznych, natomiast 

prowadzona w środowiskach pozaformalnych (w tym 

w organizacjach młodzieżowych i na innych zajęciach 

pozaszkolnych) temat narkotyków prawie nigdy nie 

jest poruszany ze względu na brak lub niski poziom 

kompetencji w tej dziedzinie osób pracujących z 

młodzieżą. Organizacje młodzieżowe stanowią 

nieodkrytą niszę, która może stać się miejscem 

bezpiecznych i otwartych dyskusji o narkotykach 

z młodymi ludźmi. Organizacje młodzieżowe 

odgrywają kluczową rolę w docieraniu do młodych 

ludzi i, co ważniejsze, w promowaniu inkluzywności, 

która jest bardzo ważna, gdy rozmawiamy o 

młodych ludziach, którzy używają/mogą używać 

narkotyków. Inkluzywność nie powinna oznaczać 

jedynie włączania określonych grup osób, ale także 

włączanie i wdrażanie różnych metod pracy podczas 

rozmów z młodzieżą na różne tematy, w tym na 

temat narkotyków. Organizacje młodzieżowe mogą 

stosować strategie profilaktyczne, ale nie należy 

pomijać podejścia polegającego na redukcji szkód, 

zwłaszcza jeśli organizacje młodzieżowe pracują 

z młodymi ludźmi używającymi narkotyków. Co 

najważniejsze, nie należy pomijać głosów młodych 

ludzi używających narkotyków — należy stworzyć 

bezpieczną przestrzeń, w której młodzież będzie 

mogła zabrać głos i otwarcie mówić i dyskutować o 

sprawach związanych z używaniem narkotyków, a 

także będzie mogła sama angażować się w edukację 

narkotykową.

Komunikacja z młodymi ludźmi na temat narkotyków 

może być różnie rozumiana przez różne podmioty. 

Najczęstsze rozumienie obejmuje dostarczanie 

informacji o narkotykach, przygotowywanie działań/

akcji profilaktycznych lub edukację na temat 

narkotyków. Wszystkie trzy sposoby mają różne 

cele i podejścia, ale temat pozostaje ten sam — 

komunikacja z młodzieżą na temat narkotyków?

W niniejszym podręczniku skupiono się na na edukacji 

narkotykowej wśród młodzieży oraz na metodach, 

które sprawdzają się w użyciu przez pracowników 

młodzieżowych (osoby pracujące z młodzieżą) i 

pracowników redukcji szkód (osoby pracujące w 

nurcie redukcji szkód) w środowiskach nieformalnych. 

Jak wynika z niniejszego podręcznika, skuteczne 

metody i podejścia do edukacji narkotykowej powinny 

obejmować następujące elementy:

1. Powinna jej udzielać osoba, która przeszła 

specjalne szkolenie w zakresie używania 

substancji i ma bezpośrednie doświadczenia 

związane z używaniem substancji;

2. Powinny być prowadzone w sposób wolny od 

ocen, w oparciu o dowody naukowe;

3. Powinny być realizowane w sposób interaktywny, 

z wykorzystaniem angażujących, nowoczesnych 

narzędzi i platform;

4. Powinny tworzyć bezpieczne środowisko 

(najlepiej w małych grupach); oraz,

5. Powinny być prowadzone w formie otwartego i 

szczerego dialogu.
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ROZDZIAŁ 1 

Polityka narkotykowa, redukcja szkód 

i profilaktyka wprowadza czytelnika w 

podstawowe definicje z dziedziny nar-

kotyków. Przed przygotowaniem jakich-

kolwiek zajęć/dyskusji z młodzieżą na 

temat narkotyków osoby pracujące z 

młodzieżą powinny mieć podstawową 

wiedzę na temat uregulowań dotyczą-

cych kontroli narkotyków, redukcji szkód 

i profilaktyki. W tym rozdziale omówio-

no także różnice między edukacją nar-

kotykową a profilaktyką narkotykową 

oraz wyjaśniono, co sprawdza się, a co 

nie w edukacji narkotykowej. W ostat-

niej części tego rozdziału skupiono się 

na stosowaniu języka pełnego szacunku i 

sprzyjającego włączeniu społecznemu —                                                                                 

czyli na tym, jak komunikujemy się z mło-

dzieżą na temat narkotyków.

ROZDZIAŁ 2

Praca z młodzieżą i edukacja rówieśni-

cza opisuje, jak ważne jest zaangażo-

wanie osób pracujących z młodzieżą i 

rówieśnikami w edukację narkotykową 

młodzieży. Skupiono się na tym, czym                           

jest praca rówieśnicza (peer work) i 

jaka jest jej skuteczność, a także wyja-

śniono różnice między pracownikiem 

młodzieżowym, pracownikiem rówie-

śniczym i edukatorem rówieśniczym.                                      

W rozdziale tym omówiono także kwe-

stie etyczne związane z programami 

wykorzystującymi podejście rówieśni-

cze oraz podano wskazówki, jak krok po 

kroku zaplanować edukację rówieśniczą.

ROZDZIAŁ 3 

Rzecznictwo medialne i rzecznictwo wi-

deo w pracy z młodzieżą zawiera teore-

tyczne i praktyczne wskazówki dotyczące 

komunikacji z mediami oraz tworzenia 

filmów wideo w celu wywołania zmian. 

Wspieranie lub pomaganie młodym lu-

dziom używającym narkotyków ozna-

cza nie tylko bezpośrednią pomoc w 

postaci dostarczania im informacji lub 

innych materiałów czy też wsparcia spo-

łecznego/psychologicznego, ale także 

umożliwianie im tworzenia filmów wi-

deo dotyczących kwestii — które uwa-

żają za ważne i które chcą poruszyć —                                                                                  

związanych z narkotykami. W tym 

rozdziale opisano, jak tworzyć silne prze-

słania dla mediów oraz jak współpraco-

wać z mediami (np. jak udzielać wywia-

dów). W rozdziale tym podano także 

wiele przykładów rodzajów filmów wideo, 

opisano, jak i jakiego sprzętu należy uży-

wać do tworzenia filmów wideo, a także 

podano kilka praktycznych wskazówek 

dotyczących komponowania filmówą.

Jak korzystać z niniejszego 
podręcznika
Podręcznik składa się z trzech uzupełniających się części
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ROZDZIAŁ 1

Formalna lub nieformalna 
polityka, której celem 

jest wpływanie na podaż 
narkotyków, popyt na nie i/
lub szkody powodowane przez 
używanie narkotyków i/lub 
rynki narkotykowe. W praktyce 
termin “polityka narkotykowa” 
jest najczęściej używany do opisu 
przepisów i praktyk, które dotyczą 
narkotyków kontrolowanych 
(a nie niekontrolowanych lub 
farmaceutycznych).” 1

Polityka narkotykowa to złożone zagadnie-

nie. Jeśli jednak znasz i rozumiesz jej ele-

menty, to jesteś o krok do przodu w przy-

gotowaniach do rozpoczęcia rozmowy z 

młodzieżą na temat narkotyków. Pierwszym 

elementem jest zbiór dokumentów i praktyk. 

Ważne jest, aby zrozumieć, że słowo „polity-

ka“ nie oznacza jednego dokumentu. Zazwy-

czaj jest to zestaw dokumentów pisanych 

(takich jak akty prawne) i niepisanych, ale 

powszechnie tolerowanych lub stosowanych 

w społeczeństwie praktyk. Można ją również 

nazwać dokumentami i praktykami formal-

nymi i nieformalnymi. Każda polityka musi 

mieć swój cel, co prowadzi nas do drugiego 

elementu definicji. Cel pomaga określić, co 

ma być osiągnięte w ramach polityki. Celem 

polityki narkotykowej jest podejmowanie 

1 International Drug Policy Consortium (IDPC), Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) (2013). Zestaw narzędzi  

 szkoleniowych w zakresie rzecznictwa polityki narkotykowej. Londyn, Wilno; IDPC, EHRN. 

 https://idpc.net/publications/2013/06/training-toolkit-on-drug-policy-advocacy

Polityka 
narkotykowa, 
redukcja szkód 
i profilaktyka
1.1 Polityka 
narkotykowa

https://idpc.net/publications/2013/06/training-toolkit-on-drug-policy-advocacy
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działań zmierzających do zmniejszenia podaży i 

popytu na narkotyki, a także do zmniejszenia ryzy-

ka i szkód związanych z używaniem narkotyków. 

To prowadzi nas do trzech głównych obszarów 

polityki narkotykowej, które można uznać za ko-

lejny element definicji polityki narkotykowej:

1. OGRANICZANIE PODAŻY  

polega na działaniach, które są odpowiedzią na 

produkcję i handel kontrolowanymi narkotykami. 

Na przykład w Unii Europejskiej (UE) ograniczanie 

podaży narkotyków obejmuje następujące prio-

rytety strategiczne : likwidacja zorganizowanych 

grup przestępczych zajmujących się produkcją 

narkotyków i handlem nimi; usunięcie prekurso-

rów narkotyków na granicach UE i zwiększenie 

wykrywalności handlu narkotykami; rozwiązanie 

problemu sprzedaży nielegalnych narkotyków za 

pośrednictwem platform internetowych i poczty 

oraz likwidacja nielegalnych laboratoriów produ-

kujących narkotyki syntetyczne i przeciwdziałanie 

nielegalnej uprawie narkotyków.

2. REDUKCJA POPYTU   

polega na działaniach, których celem jest zapobie-

ganie rozpoczynaniu używania narkotyków oraz 

ograniczenie problemowego używania narkoty-

ków. Strategia narkotykowa UE na lata 2021-2025 

ma dwa strategiczne priorytety w tym obszarze: 

zapobieganie zażywaniu narkotyków i zwiększa-

nie świadomości na temat negatywnych skutków 

zażywania narkotyków oraz zapewnienie wysokiej 

jakości dostępu do leczenia i usług opiekuńczych. 

Więcej na temat profilaktyki zostanie omówione 

w rozdziale 1.4.

3. REDUKCJA SZKÓD 

polega na działaniach mających na celu zmniej-

szenie ryzyka i konsekwencji związanych z uży-

waniem narkotyków, niekoniecznie ograniczając 

samo używanie narkotyków. Na poziomie UE 

obejmuje ona interwencje w zakresie ogranicza-

nia ryzyka i szkód3 zapobieganie i leczenie chorób 

zakaźnych przenoszonych przez krew, zwłaszcza 

HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu C; za-

pobieganie przedawkowaniu poprzez stosowanie 

antagonisty opioidów pod nazwą nalokson, w 

tym programy dystrybucji naloksonu do wzięcia 

„do domu”. Strategia koncentruje się także na 

potrzebach zdrowotnych i społecznych osób uży-

wających narkotyków, które przebywają w więzie-

niach. Redukcja szkód zostanie szerzej omówiona 

w Rozdziale 1.3.

Kolejnym elementem „polityki narkotykowej” jest 

cel tej polityki, którym bez wątpienia są narkoty-

ki. Samo słowo „narkotyki” może być mylące, po-

nieważ obejmuje ono zarówno narkotyki kontro-

lowane, jak i niekontrolowane lub, innymi słowy, 

narkotyki nielegalne i legalne. W niniejszym pod-

ręczniku omówimy głównie sposoby prowadzenia 

rozmów z młodzieżą na temat narkotyków kon-

trolowanych/nielegalnych. Narkotyki kontrolowa-

ne to substancje psychoaktywne, które podlegają 

kontroli na mocy trzech Konwencji Narodów Zjed-

noczonych (ONZ) z 1961, 1971 i 1988 roku.

2 Rada Unii Europejskiej (EU) (2020). Strategia narkotykowa UE na lata 2021-25. Bruksela; Sekretariat Generalny Rady  

 Unii Europejskiej. 

 https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en

3 EU 2020, Ibid.

Elementy definiujące “politykę narkotykową”

Zestaw
dokumentów 
i praktyk

Cel Grupa 
docelowa

Trzy podstawowe 
obszary polityki

Tabela 1.  Przykłady leków kontrolowanych i niekontrolowanych

NARKOTYKI KONTROLOWANE / NIELEGALNE

KONOPIE

KOKAINA

ECSTASY

OPIOIDY

NIEKONTROLOWANE / LEGALNE NARKOTYKI

KOFEINA

ALKOHOL

NIKOTYNA

LEKI (BEZ)RECEPTUROWE, 

KTÓRE SĄ NADUŻYWANE

1.

2. 4.

3.

https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en


R
O

Z
D

Z
IA

Ł
 1

16 17

P
O

LI
TY

K
A

 N
A

R
K

O
TY

K
O

W
A

, R
E

D
U

K
C

JA
 S

Z
K

Ó
D

 I 
P

R
O

F
IL

A
K

TY
K

A

4 Butrica JL. (2002) Medyczne zastosowanie konopi indyjskich wśród Greków i Rzymian. Journal of Cannabis   

 Therapeutics (Czasopismo poświęcone terapii konopiami), 2:2, 51-70, DOI: 10.1300/J175v02n02_04. 

5 Nyberg H. (1992) Religijne wykorzystanie grzybów halucynogennych: Porównanie kultur syberyjskiej i   

 mezoamerykańskiej. Karstenia 32:71---80.

 https://www.funga.fi/Karstenia/Karstenia%2032-2%201992-4.pdf

6 Brandenburg WE. (2019) Medycyna roślinna, ayahuasca i kultura autochtoniczna w południowej części peruwiańskiej  

 Amazonii. Wędrująca medycyna.

 https://www.wandermedicine.com/post/plant-medicine-ayahuasca-and-indigenous-culture-in-the-southern-

 peruvian-amazon

7 Carod-Artal FJ. Narkotyki halucynogenne w prekolumbijskich kulturach Mezoameryki. Neurología (English Edition),  

 Vol. 30, Issue 1, 2015, s. 42-49.

 https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2011.07.010

1.2. 
Wprowadzenie 
do uregulowań 
dotyczących 
kontroli 
narkotyków
Polityka narkotykowa stanowi część uregulowań 

krajowych, regionalnych i międzynarodowych. 

Podstawowe zrozumienie tych systemów pomoże 

nie tylko zdobyć pewną wiedzę, ale także zrozu-

mieć, jak zmieniały się one na przestrzeni wieków 

i jak wpływają na życie osób używających narko-

tyków, w tym młodzieży.

Przez tysiące lat narkotyki były używane do celów 

duchowych i leczniczych. Przykłady obejmują sto-

sowanie konopi indyjskich przez Scytów od V do 

II wieku przed naszą erą (p.n.e.)4;  wykorzystanie 

6000 lat temu grzybów Amanita muscaria na Sy-

berii5, amazońskie wykorzystanie rośliny Ayahu-

asca6; Meksykańscy szamani używali jadu ropu-

chy, a Indianie północnoamerykańscy kaktusa 

Pejotl7. To tylko kilka przykładów pokazujących, 

że używanie narkotyków nie jest nowością. Nie-

które z nich sięgają nawet czasów sprzed naszej 

ery.

Istniejące od tysięcy lat praktyki zaczęły się zmie-

niać i narkotyki znalazły się pod kontrolą nieco po-

nad 100 lat temu, kiedy państwa zaczęły zdawać 

sobie sprawę, że narkotyki nie są tylko problemem 

wewnętrznym, ale przekraczają granice. Pierwsze 

próby omówienia kontroli nad narkotykami pod-

jęto w 1909 roku w Szanghaju, gdzie Międzyna-

rodowa Komisja ds. Opium, składająca się z 12 

krajów, zebrała się, aby przedyskutować kwestie 

kontroli handlu opium, które nie obejmowały na-

wet kwestii zdrowotnych; chodziło wyłącznie o 

cele ekonomiczne i polityczne. 

Kilka lat później, w 1912 roku, te same kraje spo-

tkały się w Hadze, w Holandii, gdzie przyjęto Mię-

dzynarodową konwencję w sprawie opium z 1912 

roku. Mimo że konwencja ta miała charakter bar-

dziej normatywny, położyła podwaliny pod stoso-

wane obecnie Konwencje o kontroli narkotyków.

8 Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 r., zmieniona Protokołem  

 zmieniającym Jednolitą konwencję o środkach odurzających z 1961 r. Nowy Jork, NY; Organizacja Narodów   

 Zjednoczonych, 8 sierpnia 1975 r.

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en 

9 Organizacja Narodów Zjednoczonych. Konwencja o substancjach psychotropowych. Wiedeń; Organizacja Narodów  

 Zjednoczonych, 16 sierpnia 1976 r.

 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6

10 Organizacja Narodów Zjednoczonych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami  

 odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Wiedeń; Organizacja Narodów Zjednoczonych, 11 listopada 1990 r.

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en

11 Colli M. Organizacja Narodów Zjednoczonych usuwa konopie indyjskie z listy IV. Cranbury, NJ; Cannabis Science and  

 Technology, 3 grudnia 2020 r.

 https://www.cannabissciencetech.com/view/united-nations-removes-cannabis-from-schedule-iv-category

1.2.1. Międzynarodowe 
uregulowania dot. kon-
troli narkotyków
Obecnie międzynarodowy system kontroli narko-

tyków składa się z trzech konwencji ONZ doty-

czących kontroli narkotyków:

1. Jednolita konwencja ONZ o środkach odu-

rzających (1961)8;

2. Konwencja ONZ o substancjach psychotro-

powych (1971)9; i,

3. Konwencja ONZ o zwalczaniu nielegalnego 

obrotu środkami odurzającymi i substancja-

mi psychotropowymi (1988)10.

Celem tych Konwencji jest zapewnienie, że nar-

kotyki kontrolowane są dostępne wyłącznie do 

celów naukowych i leczniczych. Traktaty wpro-

wadzają także zakaz produkcji i dostarczania 

substancji kontrolowanych. Każda konwencja za-

wiera wykazy lub listy substancji kontrolowanych, 

które są sklasyfikowane według ich postrzeganej 

wartości terapeutycznej oraz stopnia, w jakim 

są niebezpieczne. Decyzję o tym, na której liście 

lub harmonogramie dana substancja powinna się 

znaleźć, podejmuje Światowa Organizacja Zdro-

wia (WHO). Paradoksalnie, wiele substancji wy-

mienionych w Jednolitej konwencji z 1961 roku 

nie zostało poddanych odpowiednim procedu-

rom WHO i trafiło na najbardziej niebezpieczne 

listy. Na przykład konopie indyjskie znalazły się 

w Wykazach I i IV: Wykaz I zawiera substancje 

najbardziej uzależniające i szkodliwe, a Wykaz 

IV — substancje najbardziej niebezpieczne, które 

mają bardzo ograniczoną wartość leczniczą lub 

terapeutyczną. Na szczęście na forum ONZ pod-

jęto kilka inicjatyw i w 2020 r. konopie indyjskie 

zostały usunięte z Wykazu IV Jednolitej konwen-

cji z 1961 r.11 Oznacza to, że od tej pory uznano, że 

konopie indyjskie mają potencjał leczniczy i tera-

peutyczny, jednak ich stosowanie w innych celach 

pozostaje pod kontrolą.

https://www.funga.fi/Karstenia/Karstenia%2032-2%201992-4.pdf
https://www.wandermedicine.com/post/plant-medicine-ayahuasca-and-indigenous-culture-in-the-southern-peruvian-amazo
https://www.wandermedicine.com/post/plant-medicine-ayahuasca-and-indigenous-culture-in-the-southern-peruvian-amazo
https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2011.07.010
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-18&chapter=6&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=VI-19&chapter=6&clang=_en
https://www.cannabissciencetech.com/view/united-nations-removes-cannabis-from-schedule-iv-category
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ATabela 2. Krótkie porównanie Konwencji

Jednolita konwencja o 

środkach odurzających 

z 1961 r.

Konwencja o substancjach 

psychotropowych z 1971 r.

Konwencja o zwalczaniu 

nielegalnego obrotu środkami 

odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi z 1988 r.

Główny cel Ustanowił ścisły, 

uniwersalny system 

ograniczający uprawę, 

produkcję, dystrybucję, 

handel i stosowanie 

substancji odurzających 

wyłącznie do celów 

medycznych i naukowych,

ze szczególnym 

uwzględnieniem substancji 

pochodzenia roślinnego: 

opium/heroiny, koki/

kokainy oraz konopi.

Rozszerzył system kontroli 

narkotyków wprowadzając 

kontrolę nad setką 

syntetycznych substancji 

psychotropowych, takich 

jak amfetaminy, barbiturany, 

benzodiazepiny i 

psychodeliki. System 

kontroli w tej Konwencji jest 

jednak znacznie słabszy w 

porównaniu z systemem 

nałożonym na narkotyki 

roślinne w Konwencji 

z 1961 roku.

Rozszerzył system kontroli 

narkotyków wprowadzając 

kontrolę nad setką 

syntetycznych substancji 

psychotropowych, takich jak 

amfetaminy, barbiturany, 

benzodiazepiny i psychodeliki. 

System kontroli w tej 

Konwencji jest jednak znacznie 

słabszy w porównaniu z 

systemem nałożonym na 

narkotyki roślinne w Konwencji 

z 1961 roku.

Wykazy / listy Utworzono cztery 

wykazy/listy substancji 

kontrolowanych:

I. Substancje o 

właściwościach 

uzależniających, 

stwarzające poważne 

ryzyko nadużywania;

II. Substancje normalnie 

stosowane do celów 

medycznych, o 

najniższym ryzyku 

nadużywania;

III. Preparaty substancji 

wymienionych 

w wykazie II, jak 

również preparaty 

kokainy;

IV. Substancje 

najbardziej 

niebezpieczne, 

już wymienione 

na liście I, które 

są szczególnie 

szkodliwe i mają 

bardzo ograniczoną 

wartość leczniczą lub 

terapeutyczną.

Utworzono cztery 

wykazy/listy substancji 

kontrolowanych:

I. Substancje obarczone 

wysokim ryzykiem 

nadużywania, 

stwarzające szczególnie 

poważne zagrożenie dla 

zdrowia publicznego, 

które mają bardzo małą 

wartość terapeutyczną 

lub nie mają jej wcale;

II. Substancje obarczone 

ryzykiem nadużywania, 

stanowiące poważne 

zagrożenie dla zdrowia 

publicznego, które mają 

niską lub umiarkowaną 

wartość terapeutyczną;

III. Substancje obarczone 

ryzykiem nadużywania, 

stwarzające poważne 

zagrożenie dla zdrowia 

publicznego, które 

mają umiarkowaną 

lub wysoką wartość 

terapeutyczną;

W Konwencji wyróżniono 

dwie kategorie kontroli 

prekursorów nielegalnych 

narkotyków:

Tabela I. Chemikalia będące 

prekursorami narkotyków 

do produkcji substancji 

kontrolowanych (kluczowe 

dla produkcji); oraz,

Tabela II. Chemikalia będące 

prekursorami narkotyków 

do produkcji substancji 

kontrolowanych (mniej 

istotne dla produkcji).

Jednolita konwencja o 

środkach odurzających 

z 1961 r.

Konwencja o substancjach 

psychotropowych z 1971 r.

Konwencja o zwalczaniu 

nielegalnego obrotu środkami 

odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi z 1988 r.

Wykazy / listy IV. Substancje obarczone 

ryzykiem nadużywania, 

stwarzające niewielkie 

zagrożenie dla zdrowia 

publicznego, o dużej 

wartości terapeutycznej.

Przykłady 

substancji 

kontrolowanych 

według 

Konwencji

Konopie, kokaina, 

heroina, morfina, 

opium, kodeina.

LSD, MDMA (ecstasy), 

psylocybina, meskalina, 

amfetamina, barbiturany, 

leki uspokajające.

Efedryna, kwas 

lizergowy, aceton, kwas 

chlorowodorowy.

!!! Termin “nielegalny narkotyk”, który jest powszechnie używany w języku potocznym 
oraz niniejszym podręczniku, nie jest stosowany w żadnej z Konwencji ONZ. Zamiast tego 
używa się terminu “narkotyki kontrolowane”, ponieważ same substancje nie są zakazane 
przez Konwencje, a raczej ich produkcja i handel nimi podlegają różnym poziomom 
kontroli (w zależności od odpowiedniej listy narkotyków).

!!! Konwencje ONZ nie zobowiązują państw do nakładania jakichkolwiek kar (karnych lub 
administracyjnych) za używanie narkotyków.

Komentarz do konwencji z 1988 r.12 dot. artykułu 3 Konwencji w sprawie “Przestępstw i kar” stanowi:

„Należy zauważyć, że podobnie jak w Konwencjach z 1961 i 1971 roku, ustęp 2 nie wymaga, aby zażywanie 
narkotyków jako takie było uznane za przestępstwo karalne“.

Konwencja z 1988 roku stanowi, że państwo członkowskie powinno uznawać posiadanie na własny 

użytek za przestępstwo, ale mimo to przepis ten “podlega zasadom konstytucyjnym i podstawowym 

koncepcjom jego systemu prawnego“.

12 Organizacja Narodów Zjednoczonych (1998). Komentarz do Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu  

 nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 roku. Nowy Jork, NY; Organizacja 

 Narodów Zjednoczonych.

 https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_united_

 nations_convention_1988_E.pdf

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_united_nations_convention_1988_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_united_nations_convention_1988_E.pdf
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1.2.2. Ramy kontrol 
narkotyków w Unii 
Europejskiej

Przepisy dotyczące narkotyków, ustanowione 

w każdym kraju UE, opierają się przede 

wszystkim na traktatach międzynarodowych 

(Konwencjach ONZ). Państwa członkowskie UE 

są jednak zobowiązane do dostosowania swoich 

dokumentów krajowych do przepisów unijnych i 

strategii narkotykowej. 

Kilka rozporządzeń na poziomie UE, o których 

warto wiedzieć to m.in.:

 — Rozporządzenie (WE) w sprawie prekurso-

rów narkotykowych (nr 273/2004)13. Niniej-

sze rozporządzenie ustanawia ujednolicone 

środki kontroli i monitorowania niektórych 

substancji stosowanych do wytwarzania pre-

kursorów narkotyków. Ma to na celu zapo-

bieganie nielegalnemu pozyskiwaniu takich 

substancji.

 — Rozporządzenie (WE) określające zasady 

nadzorowania handlu prekursorami narko-

tyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi 

(nr 111/2005)14. Niniejsze rozporządzenie 

ustanawia zasady monitorowania handlu nie-

którymi substancjami używanymi do wytwa-

rzania prekursorów narkotyków między Unią 

a państwami trzecimi w celu zapobiegania 

nielegalnemu pozyskiwaniu takich substancji. 

13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2004). Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z  

 dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG). Luksemburg; Urząd  

 Publikacji Unii Europejskiej.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0273 

14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2005). Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.  

 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.  

 Luksemburg; Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0111

Jest to dokument przewodni, na podstawie 

którego kraje mogą opracowywać swoje 

krajowe strategie i polityki narkotykowe. Jak już 

wspomniano w rozdziale poświęconym definicji 

polityki narkotykowej, Strategia obejmuje trzy 

obszary polityki: 

1. OGRANICZANIE PODAŻY 

NARKOTYKÓW —                                                              

koncentrujące się głównie na zapewnieniu 

bezpieczeństwa;

2. OGRANICZANIE POPYTU                                          

NA NARKOTYKI — obejmujące  

profilaktykę, leczenie i usługi                                              

opiekuńcze; oraz

3. REDUKCJA SZKÓD —                            

koncentrująca się 

na promowaniu 

interwencji mających 

na celu redukcję szkód 

u osób używających 

narkotyków.

Reguluje ono działalność w zakresie przywo-

zu i wywozu.

 — Rozporządzenie (UE) zmieniające rozporzą-

dzenie (WE) nr 1920/2006 w odniesieniu do 

wymiany informacji na temat nowych sub-

stancji psychoaktywnych oraz systemu wcze-

snego ostrzegania i procedury oceny ryzyka 

dot. nowych substancji psychoaktywnych (nr 

2017/2101)15. Określa ono procedury szyb-

kiego wykrywania, oceny i reagowania na za-

grożenia zdrowotne i społeczne powodowane 

przez nowe substancje psychoaktywne.

Pod koniec 2020 roku Komisja Europejska 

przyjęła Strategię i Plan Działań UE w dziedzinie 

narkotyków na lata 2021-202516. Dokument ten 

określa priorytety polityki narkotykowej UE na lata 

2021-2025. Strategia ma cztery cele:

 — ochrona i poprawa dobrobytu społeczeństwa 

i jednostki;

 — ochrona i promowanie zdrowia publicznego;

 — zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa i dobrobytu ogółu 

społeczeństwa; oraz,

 — zwiększenie świadomości zdrowotnej.

15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2017). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2101 z dnia  

 15 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w odniesieniu do wymiany informacji na temat  

 nowych substancji psychoaktywnych oraz systemu wczesnego ostrzegania i procedury oceny ryzyka w odniesieniu  

 do tych substancji. Luksemburg; Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101 

16 Rada UE (2020). Strategia narkotykowa UE na lata 2021-25. Bruksela; Sekretariat Generalny Rady UE.

 https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0273
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101
https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/council-eu-2020-eu-drugs-strategy-2021-25_en
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Strategia obejmuje również trzy zagadnienia 

przekrojowe: 

1. Współpracę międzynarodową; 

2. Badania, innowacje i prognozowanie; oraz 

3. Koordynację, zarządzanie i realizację. 

Jako osoba pracująca z młodzieżą i/lub eduka-

tor rówieśniczy możesz wnieść wkład w drugi i 

trzeci obszar polityki, ponieważ to one są przede 

wszystkim związane z Twoją pracą w obszarze 

narkotyków. Oba tematy — profilaktyka i redukcja 

szkód — zostaną omówione bardziej szczegółowo 

w kolejnych rozdziałach niniejszego podręcznika. 

Zanim jednak zagłębimy się w te tematy, chcieli-

byśmy przedstawić wizję i wartości UE w zakresie 

wdrażania tych polityk. Może to pomóc w zrozu-

mieniu własnego wkładu w edukację narkotykową 

oraz działań, jakie można podjąć w celu wspiera-

nia rozwoju skutecznej edukacji narkotykowej.

Drugi obszar polityki narkotykowej to ogranicza-

nie popytu na narkotyki, na które składają się: pro-

filaktyka (środowiskowa, uniwersalna, selektywna 

i wskazująca); wczesne wykrywanie i interwencja; 

poradnictwo, leczenie, rehabilitacja, reintegracja 

społeczna i zdrowienie. Wszystkie te środki mają 

na celu opóźnienie wieku rozpoczęcia zażywa-

nia narkotyków oraz zapobieganie i ograniczenie 

problemowego zażywania narkotyków, a także 

zapewnienie leczenia odwykowego, zdrowienia i 

usług reintegracji społecznej.

Trzeci obszar polityki to redukcja szkód, która koncen-

truje się na podejściach zapobiegających i redukujących 

potencjalne zagrożenia zdrowotne i społeczne dla osób 

używających narkotyków, społeczeństwa i środowiska 

więziennego; szczególny nacisk kładzie się na więźniów 

i ich potrzeby.

Edukacja i dyskusja z młodzieżą 

na temat zdrowia publicznego.

Promowanie umiejętności 

życiowych pozwalających osiągnąć 

dobre zdrowie i dobrobyt.

Nawiązanie kontaktu z 

trudnodostępną młodzieżą 

poprzez wykorzystanie 

innowacyjnych platform 

cyfrowych lub, innymi 

słowy, prowadzenie działań 

informacyjnych w Internecie.

Nawiązanie kontaktu z 

trudnodostępną młodzieżą 

poprzez wykorzystanie 

innowacyjnych platform 

cyfrowych lub, innymi 

słowy, prowadzenie działań 

informacyjnych w Internecie.

Tworzenie partnerstw i ścisła 

współpraca z innymi organizacjami, 

które mają dostęp do młodych 

ludzi (inne organizacje i serwisy 

młodzieżowe, związki studenckie itp;)

W razie potrzeby dobrowolne 

kierowanie młodych ludzi do 

opartych na dowodach naukowych, 

wrażliwych na potrzeby młodzieży 

i doświadczonych placówek , które 

potrafią także reagować na konkretne 

potrzeby i wspierać jednostkę we 

wszystkich procesach; oraz.

Organizowanie wspólnie z 

młodzieżą imprez mających na 

celu zwalczanie stygmatyzacji 

i dyskryminacji związanej z 

używaniem narkotyków, zdrowiem 

psychicznym, seksualnością i 

innymi tematami, które dotyczą 

młodych ludzi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Możesz uczyć swoich kolegów i 

koleżanki o usługach redukcji szkód 

opartych na faktach.

Utwórz grupę rówieśników, spośród 

młodych ludzi, którzy korzystają lub 

korzystali z Twoich usług i z którymi 

nawiązałeś lub nawiążesz dobre relacje. 

Zaangażowanie rówieśników jest 

kluczem do sukcesu programu!

Jeśli nie jesteś z organizacji 

świadczącej usługi z zakresu 

redukcji szkód, pomyśl o stworzeniu 

bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni 

dla młodych ludzi, w której będą mogli 

porozmawiać z Tobą o zakażeniach 

przenoszonych drogą płciową i 

krwiopochodnych oraz innych 

kwestiach zdrowotnych, a także 

znaleźć ulotki informacyjne o tym, 

gdzie mogą wykonać test na HIV i 

uzyskać dostęp do innych świadczeń 

z zakresu redukcji szkód. Zapewnij 

darmową wodę, witaminy i przekąski, 

aby zachęcić ludzi do pozostania i 

porozmawiania!

Młodzi ludzie zazwyczaj używają 

narkotyków na różne sposoby. Ważne 

jest, aby dysponować różnym sprzętem 

do bezpieczniejszego używania 

narkotyków (igły i strzykawki, zestawy do 

bezpieczniejszego wciągania narkotyków, 

kapsułki żelatynowe/wegańskie, zestawy 

do przyjmowania substancji per rectum itp.)

Szkol siebie i młodzież w zakresie 

zapobiegania przedawkowaniu. Młodzi 

ludzie przedawkowują częściej niż osoby 

starsze. Jeśli w danym kraju dostępny 

jest nalokson (antagonista opioidów), 

poproś lokalne placówki służby zdrowia 

o zorganizowanie szkolenia na temat 

podawania naloksonu i udzielania 

pierwszej pomocy.

Jeśli któraś z młodych osób objętych 

opieką ma problemy z organami 

ścigania, spróbuj mediować w konflikcie 

i wesprzeć taką osobę. Zadbaj o 

to, by mieć co najmniej 2 kontakty 

do zaprzyjaźnionych prawników, 

którzy mogą wesprzeć młodzież w 

poważniejszych sprawach.

Jeśli pracujesz w organizacji 

młodzieżowej, która nie świadczy usług 

w zakresie redukcji szkód, nawiąż 

współpracę z organizacją lokalną i 

dołącz do niej, prowadząc poradnictwo 

i świadcząc usługi na festiwalach 

muzycznych, imprezach i w klubach 

nocnych. 

Jeśli jesteś z organizacji świadczącej 

usługi w zakresie redukcji szkód, 

przeanalizuj swoje działania i usługi 

oraz dostosuj je do potrzeb młodych 

ludzi używających narkotyków. Otwórz 

oddzielną placówkę przeznaczoną 

wyłącznie dla młodych ludzi 

używających narkotyków. Zaangażuj 

pracowników rówieśniczych i 

edukatorów ze środowiska młodych 

ludzi używających narkotyków do 

organizowania swoich działań i usług. 

Jeśli takie działania nie są możliwe, 

dostosuj swoją obecną placówkę 

do potrzeb młodzieży, wydzielając 

dla niej osobne pomieszczenie lub 

dostosowując godziny pracy tak, aby 

młodzież mogła przychodzić do Twojej 

placówki w określonym czasie.

1. 4.

2.

5.

7.

8.

6.

3.
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AMiędzynarodowe traktaty i regulacje służą jako 

wytyczne, na podstawie których każdy kraj 

ma prawo tworzyć własną krajową politykę 

narkotykową. Oczywiście, krajowa polityka 

narkotykowa nie powinna być sprzeczna z 

prawem międzynarodowym, ale kraje mogą robić 

pewne wyjątki od niektórych postanowień tych 

międzynarodowych dokumentów.

Pracując z młodzieżą, należy zrozumieć, w 

jakim środowisku politycznym się żyje i jakie 

konsekwencje można ponieść. Jak pokazano 

na wykresie 1, istnieje kilka przykładów polityki 

regulowania kwestii związanych z używaniem 

substancji na poziomie krajowym. Każdy z tych 

przykładów ma inne skutki i wpływ na życie osób 

używających narkotyków. Co więcej, polityka 

narkotykowa obowiązująca w danym kraju 

zazwyczaj wyjaśnia, jakiego rodzaju informacje/

edukację można przekazywać młodym ludziom, 

a co jest niedopuszczalne. Dlatego tak ważne 

jest zrozumienie i ocena własnej sytuacji. 

Poniżej omówiono kilka głównych przykładów 

istniejących na świecie sposobów regulowania 

kwestii związanych z substancjami.

1.2.3. Uregulowania 
dot. kontroli 
narkotyków na 
poziomie krajowym 
Przez dziesiątki lat decydenci uważali — 

a niektórzy nadal uważają — że jedynym 

sposobem na rozwiązanie światowego problemu 

narkotykowego jest wdrożenie polityki zwanej 

“wojną z narkotykami”. Termin ten został 

wprowadzony w latach 70. przez prezydenta 

Stanów Zjednoczonych Nixona i odnosił się do 

represyjnej, karzącej polityki antynarkotykowej 

oraz podejścia “zero tolerancji” wobec używania 

narkotyków. Obecnie powszechnie uznaje się, że 

takie podejście się nie sprawdziło. Dlatego niektóre 

kraje, opracowując rozwiązania problemów 

narkotykowych, przyjęły podejście oparte na 

prawach człowieka i dowodach naukowych, 

podczas gdy inne nadal stosują nieproporcjonalne 

kary wobec sprawców przestępstw o niskim 

stopniu szkodliwości, naruszając w ten sposób 

prawa człowieka w stosunku do osób używających 

narkotyków.

17 Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej (2018). Regulacje prawne. Odpowiedzialna kontrola nad narkotykami.  

 Genewa; Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej.

 http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018_Regulation_Report_WEB- 

 FINAL.pdf 

Rysunek 1. Podejścia do regulacji substancji17

Szkody 

dla zdrowia i 

społeczeństwa

Prohibicja Dekryminalizacja 

i redukcja szkód 

Odpowiedzialne 

regulacje prawne 

Łagodna 

regulacja rynku

Nieuregulowany 

legalny obrót na 

rynku

Nieograniczony 

dostęp

Spektrum polityki 

narkotykowej 

ponieważ przepisy krajowe interpretują takie dzi-

ałania jako „propagandę narkotykową“. Patrząc z 

perspektywy ogółu społeczeństwa, jednym z na-

jbardziej szkodliwych skutków takich przepisów 

narkotykowych jest to, że zamiast skupiać się na 

inwestowaniu pieniędzy podatników w poprawę 

zdrowia i dobrostanu osób używających narko-

tyków, pieniądze te są wydawane na egzekwowa-

nie prawa narkotykowego, przepełniony system 

więziennictwa i stygmatyzację osób używających 

narkotyków. Jak widać, represyjna i prohibicyj-

na polityka narkotykowa może przynieść więcej 

szkód niż same narkotyki.

W wielu krajach europejskich, takich jak Bułgaria, 

Węgry, Litwa i Serbia, używanie i/lub posiadanie 

narkotyków jest uznawane za przestępstwo.

DEKRYMINALIZACJA

Dekryminalizacja narkotyków polega na znie-

sieniu sankcji karnych za używanie i posiada-

nie narkotyków (w niektórych przypadkach za 

sprzedaż na niewielką skalę), a także na zniesie-

niu sankcji karnych za posiadanie sprzętu do ich 

używania (np. strzykawek). W tym przypadku 

substancje nie są traktowane jako problem kry-

minalny, ale zdrowotny i społeczny. Takie po-

dejście zmniejsza liczbę osób aresztowanych 

i osadzonych w więzieniach, a także osób z                                                                                                              

wyrokiem skazującym. Zwiększa ono                       efek-

tywność kosztową poprzez przekierowanie 

środków finansowych z egzekwowania prawa 

na zdrowie publiczne. Ponieważ dekryminaliza-

cja jest podejściem, które sprzyja wzmocnieniu 

zdrowia publicznego, tworzy klimat sprzyjający 

poszukiwaniu leczenia przez osoby używające 

narkotyków i usuwa bariery w świadczeniu usług 

w zakresie redukcji szkód, w tym usług takich jak 

testowanie narkotyków (testowanie pigułek). De-

kryminalizacja pomaga także w łagodzeniu różnic 

rasowych i etnicznych w systemie wymiaru spra-

wiedliwości w sprawach karnych.

ZABRANIANIE lub KARANIE

Polityka ta koncentruje się na karaniu osób, które 

używają/posiadają narkotyki (lub dokonują in-

nych czynów związanych z narkotykami), poprzez 

nakładanie kar, takich jak ograniczenie wolności, 

areszt, grzywna, prace społeczne, pozbawienie 

wolności, a nawet kara śmierci. Polityka ta została 

wzmocniona w XX wieku przez podpisanie trzech 

konwencji ONZ o kontroli narkotyków. Wierzono, 

że rynek narkotykowy można zlikwidować. Jednak 

60 lat dowodów18 pokazuje, że taka polityka pr-

zyniosła liczne negatywne skutki i niezamierzone 

konsekwencje dla osób używających narkotyków, 

ich rodzin i ogółu społeczeństwa. Negatywne 

skutki obejmują między innymi: łamanie praw 

człowieka (kara śmierci, pozasądowe egzekucje, 

tortury, nieludzkie programy leczenia uzależnień, 

brutalność policji); kryzysy zdrowia publicznego 

(epidemia HIV/AIDS); przepełnienie więzień; fi-

gurowanie w rejestrach karnych; nierówności na 

tle rasowym i etnicznym w praktyce sądownictwa 

karnego; stygmatyzację i dyskryminację. Polity-

ka prohibicyjna nie tylko karze osoby używające 

narkotyków, ale także wpływa na wzrost ich cen, 

co oznacza, że osoby używające narkotyków po-

trzebują więcej pieniędzy i mogą angażować się 

w usługi seksualne lub kradzieże, aby kupić nar-

kotyki. Co więcej, przepisy te nie pozostawiają 

osobom używającym narkotyków innego wyboru, 

niż kupowanie ich na nielegalnym rynku, co może 

być bardzo niebezpieczne (nikt nie zna jakości i 

mocy substancji) i może prowadzić do przedaw-

kowania. Ostatnia dekada pokazała, że zniknięcie 

„tradycyjnych narkotyków“ stworzyło przestrzeń 

dla pojawienia się nowych substancji psychoa-

ktywnych, które są bardzo silne i niebezpieczne. 

Taka polityka stwarza także niekorzystne warunki 

dla podmiotów świadczących usługi w zakresie 

redukcji szkód w docieraniu do osób używających 

narkotyków, ponieważ ludzie boją się korzystać z 

takich usług. Niekiedy takie podejście nie pozwala 

nawet na przekazywanie młodzieży informacji o 

redukcji szkód opartych na dowodach naukowych, 

18 Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej (2016). Postępy w reformie polityki narkotykowej: Nowe podejście do  

 dekryminalizacji. 2016, Raport. Genewa; Światowa Komisja ds. Polityki Narkotykowej.

 http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016-ENGLISH.pdf 

Nieuregulowany 

nielegalny obrót 

na rynku

http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2018/09/ENG-2018_Regulation_Report_WEB-FINAL.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016-ENGLISH.pdf
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Aprzekonaniu, konopie nie zostały zalegalizowane 

w Holandii.

Dekryminalizacja oznacza zazwyczaj zniesienie 

wymiaru karnego (dany czyn nie jest przestępst-

wem więc nie jest zagrożony karą z zakresu pra-

wa karnego), ale może pozostać wykroczeniem i 

na tej podstawie być zagrożony karami cywilnymi 

albo administracyjnymi (np. grzywną); depenali-

zacja oznacza zazwyczaj zniesienie karalności lub 

zmniejszenie surowości kar, np. zniesienie kary 

pozbawienia wolności, ale może nadal oznaczać 

karę kryminalną (karę z zakresu prawa karnego.)

ODPOWIEDZIALNA REGULACJA PRAWNA            

lub LEGALIZACJA

Legalizacja to proces polegający na włączeniu 

czegoś nielegalnego w ramy prawa. W przypadku 

narkotyków jest to zniesienie zakazu ich produkcji, 

dystrybucji i używania w celach niemedycznych i 

nienaukowych. W kontekście polityki narkotyko-

(co obejmuje placówki nadzorowanego zażywa-

nia narkotyków, tzw. pokoje konsumpcyjne).

Regulacja sektora narkotykowego powinna przy-

czynić się do wzmocnienia zdolności rządów do 

regulowania rynków narkotykowych, co oznac-

za wprowadzenie zasad i przepisów prawnych 

odpowiadających stopniowi ryzyka związanego 

z danym narkotykiem oraz potrzebom lokalnego 

środowiska społecznego. Legalizacja obejmuje re-

gulację produkcji (licencjonowanie), wytwarzania 

(cena, efekt i opakowanie), dostępności (licen-

cjonowanie sprzedawców, otwieranie punktów 

sprzedaży, kontrola wieku) oraz marketingu (re-

klama i branding). Ma ona na celu objęcie narko-

tyków kontrolą, tak aby to rządy, a nie przestęp-

cy, podejmowały decyzje o dostępności pewnych 

substancji w określonych okolicznościach.

Wiele krajów zdecydowało się na zniesienie kar 

za używanie i posiadanie bez zamiaru sprzedaży. 

W 2001 r. Portugalia zniosła sankcje karne za 

posiadanie wszystkich rodzajów narkotyków na 

własny użytek19 i ukierunkowała swoją politykę 

narkotykową na opiekę zdrowotną, znacznie upo-

wszechniając podejście redukcji szkód i dostęp do 

leczenia. W 2009 r. Czechy zniosły sankcje kar-

ne za posiadanie narkotyków na własny użytek20 

po tym, jak badania wykazały, że metody karania 

są nieskuteczne. Czasami depenalizacja dotyc-

zy także dystrybucji narkotyków. Na przykład w 

Holandii w 1976 roku zdekryminalizowano uży-

wanie, posiadanie i sprzedaż ograniczonej ilości 

marihuany.21 Chociaż sprzedaż „miękkich narko-

tyków“ nadal jest przestępstwem, prokuratura 

nie ściga właścicieli coffee shopów za takie na-

ruszenie przepisów. Zamiast tego wprowadziła 

przepisy, takie jak zakaz sprzedaży marihuany 

nieletnim, zakaz reklamy i zakaz sprzedaży więcej 

niż 5 gramów marihuany. Wbrew powszechnemu 

wej termin „legalizacja“ odnosi się zazwyczaj do 

stanowiska politycznego, które postuluje „prawną 

regulację“ narkotyków lub „legalnie regulowa-

ne rynki narkotykowe“ dla obecnie nielegalnych 

substancji. Wraz z wprowadzeniem legalizacji 

rządy uzyskują narzędzia do regulacji rynku, usta-

nowienia kontroli nad dystrybucją, ograniczenia 

działalności grup przestępczych i opodatkowania 

obrotu substancjami, z których większość staje 

się legalna i regulowana przez państwo. Nie moż-

na jednak podejmować odważniejszych ekspe-

rymentów z kontrolowaniem wielu substancji ze 

względu na zobowiązania międzynarodowe przy-

jęte w połowie ubiegłego wieku. W 2013 roku Uru-

gwaj stał się pierwszym krajem, który zalegalizo-

wał marihuanę22 po półwiecznym zakazie. Rząd 

Kanady również zainicjował reformę przepisów i 

w 2018 r. zalegalizował marihuanę23. Marihuana 

została również zalegalizowana w kilku stanach 

USA24. W Europie dobrym przykładem jest Szwaj-

caria, gdzie funkcjonuje model recepty lekarskiej25 

19 Hetzer H (2019). Dekryminalizacja narkotyków w Portugalii. Uczenie się z podejścia skoncentrowanego na zdrowiu i  

 człowieku. Nowy Jork, NY; Drug Policy Alliance.

 https://drugpolicy.org/sites/default/files/dpa-drug-decriminalization-portugal-health-human-centered-

 approach_0.pdf

20 Eurasian Harm Reduction Association (2018). Najlepsze praktyki Republiki Czeskiej w zakresie reformy polityki  

 narkotykowej. Wilno, Eurasian Harm Reduction Association.

 https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2018/11/Czech_twe.pdf 

21 Rolles S (2014). Polityka dotycząca konopi indyjskich w Holandii: ruch do przodu, nie do tyłu. Londyn; Fundacja Transform 

 Drug Policy.

 https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis- 

 policy-in-the-Netherlands.pdf

22 Centre for Public Impact, Inc. Legalizacja marihuany w Urugwaju. Fundacja BCG, 23 listopada 2018 r.

 https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/marijuana-legalisation-in-uruguay 

23 Rząd Kanady. Legalizacja i regulacja marihuany. Ottawa; Rząd Kanady, 7 lipca 2021 r.

 https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/

24 Jakowicz W. Gdzie marihuana jest legalna? Przewodnik po wszystkich 50 stanach. Forbes, 10 stycznia 2022 r.

 https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2022/01/10/where-is-cannabis-legal-a-guide-to-all-50-  

 states/?sh=20de29ead19b 

25 Transform. Fundacja Polityki Narkotykowej (2018). Leczenie wspomagane heroiną w Szwajcarii. Bristol, Wielka Brytania; 

 Transform. Fundacja Polityki Narkotykowej.

 https://transformdrugs.org/blog/heroin-assisted-treatment-in-switzerland-successfully-regulating-the-supply-and- 

 use-of-a-high-risk-injectable-drug

https://drugpolicy.org/sites/default/files/dpa-drug-decriminalization-portugal-health-human-centered-approach_0.pdf
https://drugpolicy.org/sites/default/files/dpa-drug-decriminalization-portugal-health-human-centered-approach_0.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2018/11/Czech_twe.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/marijuana-legalisation-in-uruguay
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/
https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2022/01/10/where-is-cannabis-legal-a-guide-to-all-50-states/?sh=20de29ead19b
https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2022/01/10/where-is-cannabis-legal-a-guide-to-all-50-states/?sh=20de29ead19b
https://transformdrugs.org/blog/heroin-assisted-treatment-in-switzerland-successfully-regulating-the-supply-and-use-of-a-high-risk-injectable-drug
https://transformdrugs.org/blog/heroin-assisted-treatment-in-switzerland-successfully-regulating-the-supply-and-use-of-a-high-risk-injectable-drug
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26 Harm Reduction International (2022). Czym jest redukcja szkód? Londyn; Harm Reduction International.

 https://www.hri.global/what-is-harm-reduction 

1.3. 
Redukcja szkód

Redukcja szkód to podejście obejmujące metody i 

programy, których celem jest ograniczenie szkód 

związanych zarówno z używaniem narkotyków, 

jak i z nieskuteczną polityką narkotykową. Uzna-

je godność i prawa człowieka przysługujące oso-

bom używającym narkotyków, i kieruje się wła-

śnie godnością i prawami człowieka w pomaganiu 

osobom, które nadal używają narkotyków, w mi-

nimalizowaniu negatywnych konsekwencji zdro-

wotnych, a nie w zapobieganiu samemu używaniu 

narkotyków. Środki redukcji szkód znalazły się w 

centrum uwagi dopiero wtedy, gdy stało się jasne, 

że HIV rozprzestrzenia się wśród osób przyjmują-

cych narkotyki dożylnie i grozi przeniknięciem do 

populacji ogólnej. Podejścia podobne do redukcji 

szkód są jednak od dawna stosowane w odniesie-

niu do wielu substancji w różnych kontekstach.

Redukcja szkód wprowadza znaczące zmiany w 

życiu osób używających narkotyków, ich rodzin, 

przyjaciół i społeczności. Podejście oparte na re-

dukcji szkód może:

 — Zwiększenie liczby skierowań do placówek 

służby zdrowia i opieki społecznej;

 — Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych 

poprzez zmniejszenie stygmatyzacji i dyskry-

minacji;

 — Ograniczenie dzielenia się narkotykami po-

przez oferowanie sprzętu do bezpieczniejsze-

Redukcja szkód odnosi 
się do polityki, progra-

mów i praktyk, których celem jest 
minimalizowanie negatywnych 
skutków zdrowotnych, społecz-
nych i prawnych związanych z 
używaniem narkotyków, polityką 
narkotykową i prawem narkoty-
kowym. Redukcja szkód opiera 
się na sprawiedliwości i prawach 
człowieka. Koncentruje się na po-
zytywnych zmianach i na pracy z 
ludźmi bez osądzania, przymusu, 
dyskryminacji lub wymagania od 
nich zaprzestania używania nar-
kotyków jako warunku wstępnego 
udzielenia wsparcia.” 26

27 Zasady Redukcji Szkód (2020). Nowy Jork, NY; Krajowa Koalicja na rzecz Redukcji Szkód.

 https://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/

1.3.2. 
Zasady redukcji szkód
Aby lepiej zrozumieć filozofię redukcji szkód, waż-

ne jest omówienie głównych zasad27. Podejście 

oparte na redukcji szkód:

1. Akceptuje fakt, że używanie narkotyków jest 

częścią naszego świata i zamiast ignorować 

je, decyduje się pracować nad ograniczeniem 

ich szkodliwych skutków;

2. Rozumie, że używanie narkotyków jest kwe-

stią złożoną i że niektóre sposoby używania 

narkotyków są bezpieczniejsze od innych;

3. Uznaje jakość życia i dobrobyt jednostki i spo-

łeczności za kryteria skutecznych interwencji 

i polityki;

4. Stosuje nieosądzającą i nieprzymuszającą 

ofertę usług i innych świadczeń dla osób uży-

wających narkotyków oraz społeczności, w 

których żyją;

5. Zapewnia znaczący i regularny udział osób 

używających narkotyków oraz osób z prze-

szłością związaną z używaniem narkotyków 

w tworzeniu programów i polityk mających 

służyć społeczności;

6. Zwiększa zaangażowanie rówieśników w re-

alizację programów;

7. Uznaje, że ubóstwo, przynależność klaso-

wa, rasizm, izolacja społeczna, traumatycz-

ne przeżycia z przeszłości, dyskryminacja ze 

względu na płeć i inne nierówności społeczne 

wpływają na podatność ludzi na radzenie so-

bie ze szkodami związanymi z narkotykami; 

oraz;

8. Nie ignoruje rzeczywistych szkód i zagrożeń, 

które mogą być związane z używaniem nar-

kotyków.

Aby prowadzić poradnictwo przyjazne młodzieży 

i skutecznie rozmawiać z nią o narkotykach, nale-

ży stosować poniższe zasady w komunikacji i/lub 

świadczeniu usług. 

go używania (np. igieł i strzykawek, zestawów 

do wciągania narkotyków);

 — Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV, wi-

rusowego zapalenia wątroby i gruźlicy;

 — Zmniejszenie liczby zgonów z powodu 

przedawkowania i innych zgonów spowodo-

wanych używaniem narkotyków wśród osób 

używających narkotyków;

 — Zwiększenie wiedzy na temat bezpieczniej-

szego używania substancji;

 — Zwiększenie wiedzy na temat bezpiecz-

niejszego seksu i zdrowia seksualnego oraz 

częstszego używania prezerwatyw.

1.3.1. 
Cele redukcji szkód
Istnieje kilka celów redukcji szkód, o których nale-

ży pamiętać:

 — Zmniejszenie negatywnych konsekwencji 

zdrowotnych i społecznych związanych z 

używaniem narkotyków przez osoby, które 

nie mogą lub nie chcą przestać ich używać;

 — Poprawa stanu zdrowia osób używających 

narkotyków poprzez traktowanie ich z godno-

ścią i szacunkiem;

 — Przedstawienie szerokiego wyboru alterna-

tywnych podejść (opartych na dowodach 

programów profilaktyki, opieki i leczenia), 

które mają na celu zapobieganie lub zakoń-

czenie używania narkotyków, w celu podjęcia 

świadomej decyzji co do indywidualnych po-

trzeb. Wiele osób używających narkotyków 

(w tym młodzież używająca narkotyków spo-

radycznie) nie potrzebuje leczenia;

 — Utrzymanie bezpieczeństwa i żywotności 

społeczności osób używających narkotyków;

 — Ograniczenie szkód wynikających z repre-

syjnych i nieskutecznych przepisów i polityki 

narkotykowej.

https://www.hri.global/what-is-harm-reduction
https://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/
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A1.3.3.    
Przykłady interwencji 
w zakresie redukcji 
szkód oraz sposoby 
ich wdrażania w pracy 
z młodzieżą i pracy 
rówieśniczej
Istnieje wiele działań z zakresu redukcji szkód, 

takich jak programy dystrybucji igieł i strzyka-

wek, nadzorowane miejsca konsumpcji, leczenie 

substytucyjne uzależnienia od opioidów oraz pro-

gramy zapobiegania przedawkowaniu. W tym po-

radniku skoncentrujemy się na kilku przykładach, 

które można zastosować w Waszej pracy. Przed 

zapoznaniem się z tymi interwencjami należy pa-

miętać, że większość młodych ludzi nie będzie 

wymagała żadnych strategii redukcji szkód. Nale-

ży jednak zapewnić dostęp do usług i informacji 

tym młodym ludziom, którzy potrzebują i chcą do-

wiedzieć się czegoś o bezpiecznym używaniu nar-

kotyków i zmierzać w bezpieczniejszym kierunku.

1.3.3.1. Działania 
outreach w środowisku 
życia nocnego/
partyworking/
edukacja rówieśnicza
W porównaniu ze starszymi osobami używający-

mi narkotyków, trudniej jest dotrzeć do młodych 

ludzi używających narkotyków i zaangażować 

ich w rozmowy na temat używania narkotyków i 

redukcji szkód. Młodzi ludzie mają swoje własne 

środowisko, w którym używają narkotyków. Za-

zwyczaj nie używają ich w tradycyjnych miejscach, 

w których bywają starsi użytkownicy narkotyków. 

W kręgu osób, z którymi młodzi ludzie używa-

ją narkotyków, nie ma też osób doświadczonych 

użytkowników narkotyków. Z tego powodu trudno 

jest znaleźć i dotrzeć do tych młodych ludzi. Za-

wsze jednak można to osiągnąć poprzez działania 

zewnętrzne i zaangażowanie rówieśników. 

Te same usługi mogą być świadczone również w 

pomieszczeniach Twojej organizacji. Wystarczy 

zapewnić spokojną przestrzeń, dobrze wyszkol-

onych i przyjaznych opiekunów oraz wiedzę na 

temat tego, jak wspierać ludzi niezależnie od tego, 

czy są w stanie lęku, czy radości;

Jak sama nazwa wskazuje, działania te są prowa-

dzone podczas imprez i festiwali, a ich celem jest 

edukacja rówieśnicza i redukcja szkód związanych 

z zachowaniami podejmowanymi w środowisku 

życia nocnego. W praktyce może to być połącze-

nie trzech rodzajów działań:

na którym udostępniane są imprezowiczom 

przedmioty mające na celu ograniczenie szkód 

związanych z ryzykownymi zachowaniami, jakie 

mogą ewentualnie podejmować, poprzez przeka-

zywanie informacji mających na celu edukację w 

zakresie ochrony zdrowia i możliwości ogranicze-

nia szkód wynikających z ich zachowań, a także 

dystrybucję różnych materiałów służących ogra-

niczeniu szkód, takich jak: alkomat; prezerwaty-

wy; jednorazowy sprzęt do wciągania narkotyków; 

zatyczki do uszu; gumy do żucia; koce; filtry wę-

glowe do jointów; woda; witaminy i suplementy; 

owoce; a tam, gdzie jest to legalne, testy kolory-

metryczne do sprawdzania narkotyków; w miarę 

możliwości apteczka (bandaże, plastry, opatrunki, 

środki dezynfekujące itp.);

to rodzaj interwencji kryzysowej mającej na celu 

redukcję szkód wynikających z trudnych doświad-

czeń pod wpływem substancji psychoaktywnych 

o charakterze medycznym, psychologicznym, 

psychiatrycznym, psychodelicznym lub egzys-

tencjalno-duchowym. Obejmuje ona opiekę spra-

wowaną przez osobę trzeźwą nad osobą będącą 

pod wpływem substancji i w praktyce polega na: 

rozmowie wspierającej oraz zapewnieniu bez-

piecznego i komfortowego otoczenia do czasu 

wytrzeźwienia, a w przypadku bezpośredniego 

zagrożenia zdrowia osoby — wezwaniu pomocy 

medycznej. W miarę możliwości działania w ra-

mach psyhelp powinny odbywać się w specjalnie 

przygotowanym miejscu, obsługiwanym przez 

wykwalifikowanych pracowników — tripsitterów. 

to obchód terenu imprezy, częstowanie impre-

zowiczów wodą i wypatrywanie osób, które mogą 

potrzebować pomocy. W przypadku znalezienia 

osoby, która potrzebuje pomocy, patrolujący za-

prowadzą ją do punktu pomocy psyhelp/medycz-

nej/redukcji szkód, a jeśli nie jest to możliwe lub 

potrzebna jest pilna pomoc, udzielą jej natych-

miast. Ważne jest, aby reagować na oznaki prze-

mocy fizycznej, psychicznej, seksualnej itp. i w 

razie potrzeby nawiązać kontakt z organizatorem, 

kierownikiem klubu, ochroną lub medykami. 

Prowadzenie stoiska 

edukacyjno-informacyjnego

Prowadzenie usługi 

psyhelp

Patrol  1.

2.

3.

Ze względu na tematykę działań, a także adekwat-

ność treści do wieku, partyworkerem może zostać 

tylko osoba pełnoletnia, która przeszła szkolenie. 

Zakres szkolenia powinien obejmować: działa-

nie wybranych substancji (dawkowanie, efekty, 

przedawkowanie), ryzyko i skutki miksowania 

substancji, pierwszą pomoc (klasyczne postępo-

wanie, ale też rozpoznawanie i postępowanie w 

przypadku przedawkowania), etykę pracy party-

workera, praktykę partyworkingu — sposób zor-

ganizowania działań, postępowania z klientami, 

komunikacja w kulturze klubowej — komunikacja 

w zespole partyworkerów, komunikacja z organi-

zatorami/klubami, komunikacja z imprezowicza-

mi, psyhelp — podstawy zajmowania się osobami 

które przesadziły z substancjami, podstawy prawa 

narkotykowego obowiązującego w danym kraju, 

znajomość materiałów edukacyjnych i profilak-

tycznych znajdujących się na stoisku, w tym zasad 

obsługi testów kolorymetrycznych.

Pracując w warunkach imprezowych partyworker 

musi pamiętać przede wszystkim o swoim bez-

pieczeństwie i komforcie, bo od tego zależy moż-

liwość udzielenia pomocy imprezowiczom. Taki 

komfort może poprawić zorganizowanie podziału 

na zmiany, aby osoby pracujące na imprezie mia-

ły możliwość odpocząć (szczególnie istotne przy 

długich imprezach oraz przy pracy w hałasie).

W zależności od typu muzyki inny jest profil klien-

tów dla których partyworkerzy świadczą usługi, 

oraz inne substancje są częściej przez nich zaży-

wane. Jest kilka substancji “wspólnych” dla więk-

szości typów imprez, takich jak alkohol, marihu-

ana czy MDMA.

Charakterystycznym jednak dla imprez psytrance 

jest, że częściej używa się psychodelików niż in-

nych substancji psychoaktywnych. Będą to najczę-

ściej LSD, psylocybina (obecna w grzybach psylo-

cybinowych) i DMT, ale istnieje mnóstwo mniej 

popularnych psychodelików. W związku ze spe-

cyfiką używanych substancji, podczas tych imprez 

mogą pojawić się zagrożenia charakterystyczne 

dla zażywania substancji z tej grupy — trudne do-

świadczenia psychodeliczne, mogące skupiać się 

na odczuciach psychicznych. Dodatkowo psycho-

deliki na ogół działają dłużej niż inne substancje, 

dlatego osoby na imprezach psytrance mogą być 

dłużej pod wpływem narkotyków. Ze względu na 

te dwa powody imprezy psytrance mogą wyma-

gać wzmożonych działań z zakresu psyhelp. 

Natomiast podczas imprez innych gatunków mu-

zyki elektronicznej, np. techno, drum’n’bass, tran-

ce, hardcore, dubstep, rzadziej spotyka się uży-

wanie psychodelików, a częściej stymulantów. Te 

substancje działają krócej, jednak często bywają 

dorzucane przez użytkowników — przyjmują ko-

lejne dawki tej samej substancji kiedy czują osła-

bienie działania poprzedniej dawki. 

Warto też dostosować działania do typu imprezy 

ze względu na jej czas trwania i przestrzeń w któ-

rej się odbywa.

Imprezy klubowe na ogół są krótsze, trwają jedną 

noc i odbywają się w zamkniętej przestrzeni klubu. 

Te miejsca mają gorszą wentylację, uczestnikom 

imprezy może być gorąco kiedy intensywnie tań-

czą pod sceną gdzie nie ma dostępu do świeżego 

powietrza. W klubach może być też mniej prze-

strzeni na postawienie stoiska partyworkerskiego, 
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AINDIT to organizacja świadcząca usługi od profi-

laktyki po rehabilitację. Jedna z usług nosi nazwę 

“Bulisegely” i jest to usługa polegająca na świad-

czeniu pomocy na imprezach muzycznych. W 

ramach tej usługi w pracy z klientami stosuje się 

profilaktykę, redukcję szkód i interwencje.

Uczestniczą oni w różnych imprezach, a także                                                                                                 

w festiwalach muzycznych, gdzie tworzą                               

“HAVEN” — bezpieczne miejsce odpoczynku, 

rozmów, edukacji i poradnictwa w zakresie narko-

tyków. Około 35 wolontariuszy (głównie psycho-

logów, pracowników socjalnych i edukatorów ró-

wieśniczych) wchodzi w interakcje z uczestnikami 

festiwalu. W “HAVEN” można znaleźć ulotki na 

temat polityki narkotykowej, chorób przenoszo-

nych drogą płciową, bezpiecznego imprezowania, 

wodę magnezowo-wapniową, tabletki z cukrem, 

słone przekąski, lekarstwa, ubrania, koce i łóżka.

Brzeg Wisły w Warszawie jest miejscem lubia-

nym przez młodych ludzi. Gromadząca się tam 

młodzież nie tylko spędza czas z rówieśnikami, ale 

także sięga po różne substancje psychoaktywne 

(zwłaszcza alkohol). Budzi to obawy co do zdro-

wia i zachowania młodych ludzi, ponieważ obser-

wuje się wzrost używania substancji psychoak-

tywnych przez młodzież.

Projekt Wisła jest prowadzony przez Fundację 

Edukacji Społecznej w Polsce. Jest to program, 

którego celem jest prowadzenie w sezonie let-

nim nad Wisłą działań edukacyjnych i interwen-

cyjnych dotyczących narkotyków i ich używania. 

W programie biorą udział streetworkerzy, którzy 

prowadzą rozmowy z młodymi ludźmi na temat 

narkotyków i ich używania. Zatrudnieni są także 

psychologowie i ratownicy medyczni, którzy w 

razie potrzeby mogą przeprowadzić interwencję.

DOBRA PRAKTYKA

DOBRA PRAKTYKA

Pecs, Węgry

Warszawa, Polska

ZINTEGROWANA 
INSTYTUCJA 
LECZNICTWA 
ODWYKOWEGO 
(INDIT)

PROJEKT WISŁA, 
FUNDACJA 
EDUKACJI 
SPOŁECZNEJ

“Young Wave” to oddolna organizacja młodzie-

żowa z Wilna na Litwie. Zajmuje się ona eduka-

cją i informowaniem o bezpieczniejszych spo-

sobach używania substancji podczas festiwali 

muzycznych i imprez. Podczas takich imprez 

zespół “Young Wave” ma swój namiot/stolik 

informacyjny, gdzie ludzie mogą przyjść i poroz-

mawiać o różnych substancjach, ryzyku i szko-

dach związanych z używaniem narkotyków oraz 

otrzymać informacje o ich łączeniu (miksowaniu). 

Działania “Young Wave” nie ograniczają się tylko 

do festiwali i imprez. Organizacja posiada bez-

pieczną przestrzeń w “Vilnius Night Hub” — miej-

scu, gdzie ludzie mogą przyjść w celu konsultacji 

rówieśniczych, uzyskania informacji lub żeby po 

prostu odpocząć i pobyć w bezpiecznej przestrze-

ni. Przestrzeń ta znajduje się w samym sercu ulicy 

Wileńskiej, gdzie odbywa się większość imprez.

DOBRA PRAKTYKA

Wilno, Litwa

YOUNG WAVE

a nawet nie być wcale miejsca do rozłożenia stre-

fy psyhelp. Plusem za to jest dostęp do bieżącej 

wody w kranach w toaletach.

Festiwale to kilkudniowe wydarzenia najczęściej 

odbywające się na otwartej przestrzeni. Ze wzglę-

du na to do pracy na festiwalach trzeba zaangażo-

wać większy zespół edukatorów. Jeśli organizator 

nie zapewnia miejsca pod dachem dla inicjatyw 

redukcji szkód, konieczne jest przywiezienie ze 

sobą namiotów które ochronią stoisko i strefę psy-

help przed deszczem lub skwarem. Na festiwalach 

na ogół nie jest problemem zmieszczenie strefy 

psyhelp, o ile jesteśmy w stanie zabezpieczyć tak 

dużo miejsca pod dachem. Dostęp do bieżącej 

wody jest gorszy niż w klubach. Odbywanie się 

na powietrzu jest plusem jeśli chodzi o wentylację 

(przydatne przy intensywnym tańcu), za to minu-

sem może być wychłodzenie w porze wieczornej. 

Na festiwalach koce w strefie psyhelp są bardziej 

przydatne niż w klubach.

Działania outreach i edukacja rówieśnicza nie po-

winny ograniczać się tylko do imprez i festiwali. Te 

same usługi mogą być świadczone w miejscach, 

gdzie młodzi ludzie lubią się gromadzić i spędzać 

czas. Jednym ze świetnych przykładów działań z 

zakresu edukacji rówieśniczej i outreach jest pro-

jekt "Wisła" Fundacji Edukacji Społecznej w War-

szawie.
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nika. Dzięki temu HPLC pozwala zidentyfikować 

substancje i zbadać ich czystość. Metoda ta, jak 

każda, ma swoje ograniczenia. Szczególnie proble-

matyczne jest zidentyfikowanie związków których 

nie spodziewamy się w danej próbce np. rzadkich 

domieszek lub produktów ubocznych syntez che-

micznych. Za to jest to stosunkowo tania metoda 

jak na badanie laboratoryjne.

CHROMATOGRAFIA GAZOWA ZE 

SPEKTROMETRIĄ MAS (GC/MS) 

jest badaniem laboratoryjnym. Polega na rozdzie-

leniu składników substancji w specjalnej aparatu-

rze, a potem poddanie ich procesom umożliwia-

jącym identyfikację substancji, określenie jej ilości 

oraz wykrycie zanieczyszczeń. Proces GC/MS 

jest bardzo dokładny i wymaga dużego i drogiego 

sprzętu. Niestety jest niemożliwy do wykonania w 

domowych warunkach.

Testowanie substancji psychoaktywnych odbywa 

się w czterech trybach:

1. Zamówienie testu przez użytkownika z dosta-

wą pocztą. Klient sam testuje na podstawie 

instrukcji dołączonej do test.

2. Sprzedaż testów w punktach handlowych 

producentów testów bądź w punktach re-

sellerów, klient sam testuje na podstawie in-

strukcji dołączonej do testu.

3. Dystrybuowanie na stoiskach partyworker-

skich. Pomoc partyworkerów w przeprowa-

dzeniu testu jest możliwa w zależności od 

prawnych regulacji obowiązujących w danym 

państwie. Niezależnie od sytuacji prawnej 

dot. posiadania substancji partyworker może 

pomóc klientowi w interpretacji wyniku te-

stu, np. na podstawie filmu reakcji wykonanej 

przez klienta np. w toalecie klubu.

4. W niektórych krajach europejskich możliwe 

jest prowadzenie laboratoriów testowania 

narkotyków. Dzięki temu możliwe jest prze-

prowadzenie bardziej dokładnych badań. Do-

datkowo wyniki takich badań mogą być wyko-

rzystane do monitorowania rynku narkotyków 

MDMA). Pasków na fentanyl używa się po stwo-

rzeniu roztworu substancji z wodą. Ten test jest 

bardzo prosty do wykonania i interpretacji wyniku. 

Możliwe do wykonania w niemal każdych warun-

kach.

TESTY KOLORYMETRYCZNE  

badają obecność substancji, ale nie czystość ani 

moc substancji. Są to odczynniki chemiczne w pły-

nie, które zmieniają kolor pod wpływem obecności 

danej substancji. Te testy są stosunkowo łatwe do 

wykonania, jednak konieczna jest podstawowa 

wiedza o możliwym typie posiadanej substancji 

(na tej podstawie dobierane są konkretne odczyn-

niki). Konieczne jest użycie przynajmniej dwóch 

testów (odczynniki mają pewien zakres reakcji, 

wiele substancji reaguje na ten sam kolor, więc dla 

wykluczenia należy zastosować więcej testów, a 

najlepiej całego zestawu złożonego z 4-5 testów 

reagujących z danym typem substancji. 90% do-

mieszek zareaguje z 1 z 3 testów, a 95% z 1 na 5. 

Użycie wszystkich testów zwiększy prawdopodo-

bieństwo wykrycia większej ilości ewentualnych 

domieszek. Im więcej odczynników się użyje, tym 

dokładniejszy będzie wynik (np. jeśli mamy do 

czynienia z mieszaniną kilku substancji).

CHROMATOGRAFIA                                                         

CIENKOWARSTWOWA (TLC)

sprawdza czystość (ilość składników i stężenie - 

poprzez rozwarstwianie się składników substancji 

na specjalnej “płytce”), wymaga specjalistycznej 

aparatury/sprzętu (lampa UV, linijki do pomia-

ru %, pipety, płyny testowe). TLC nie zastępuje 

odczynników do identyfikacji składu — i tak na-

leży użyć dla pewności odczynników koloryme-

trycznych. Możliwa do wykonania w warunkach 

domowych, jednak wymaga czasu i większego 

przygotowania. Jest średnio trudne do wykonania 

i zinterpretowania wyników. 

WYSOKOSPRAWNA SPEKTROMETRIA                  

CIECZOWA (HPLC) 

polega na rozdzieleniu składników substancji po-

przez rozprowadzenie jej pod wpływem ciśnienia 

na specjalnej kolumnie przy użyciu rozpuszczal-

1.3.3.2. Testowanie nar-
kotyków
Testowanie narkotyków to praktyka z zakresu 

redukcji szkód, pozwalająca użytkownikom sub-

stancji psychoaktywnych na wykrywanie niebez-

pieczeństw związanych z:

1. Zanieczyszczeniami narkotyków — ulicz-

nym sprzedawcom nie zależy na jakości 

substancji, tylko na zysku, przez co sprzeda-

ją mieszanki substancji jako inną konkretną 

substancję. Takie działania znacznie obniża-

ją  bezpieczeństwo przyjmowania substan-

cji psychoaktywnych. Dodatkowo narkotyki 

mogą być zanieczyszczone substancjami 

będącymi pozostałościami z ich procesu pro-

dukcji.

2. Sprzedawaniem przez sprzedawców jed-

nych substancji jako drugie, np. deklarowanie 

sprzedaży LSD, podczas gdy substancja w 

rzeczywistości jest bardziej niebezpiecznym 

25B-NBOMe, czyli Nową Substancją Psy-

choaktywną. NSP są tanie i łatwe do pozy-

skania (i w niektórych krajach legalne) przez 

co coraz większym problemem staje się ich 

powszechna obecność na czarnym rynku. 

W odróżnieniu od tradycyjnych narkotyków, 

NSP nie są dobrze zbadane i współczesna 

nauka nie zna długofalowych skutków przyj-

mowania tych substancji a także nie posiada 

odpowiedzi dotyczących prawidłowego po-

stępowania w przypadku ich ewentualnego 

przedawkowania. Osoby niechcące rezygno-

wać z zażywania narkotyków dzięki badaniom 

swoich substancji zmniejszają ryzyko przyję-

cia substancji bardziej szkodliwej niż klasycz-

ne narkotyki.

W konsekwencji testowanie może wpływać na 

zmienienie stylu zażywania na bardziej świado-

me. Dzięki takim testom użytkownicy narkotyków 

mogą zbadać swoje substancje i dowiedzieć się 

czy rzeczywiście posiadana substancja jest tą za 

którą ją uważali.

Testowanie substancji ma dwa główne cele: 

1. zapobieganie używaniu narkotyków zbyt 

mocnych, zanieczyszczonych, lub będących 

inną substancją niż spodziewał się użytkow-

nik; oraz,

2. przekazywanie informacji na temat bezpiecz-

niejszego używania narkotyków i redukcji 

szkód i dzięki temu zwiększenie wiedzy użyt-

kowników na te tematy, co może być formą 

edukacji rówieśniczej.

Dr Henry Fisher, chemik organizacji The Loop 

(prowadzącej usługi testowania laboratoryjnego 

podczas imprez muzycznych) w rozmowie z BBC 

deklaruje, że do 20% osób które testują substancje 

na imprezach, wyrzuca swoje narkotyki po otrzy-

maniu wyników testu. Podobne wyniki uzyska-

no wśród osób które przebadały swoje narkotyki 

podczas festiwalu Groovin’ the Moo w Canberze: 

po otrzymaniu wyników 18% uczestników zdecy-

dowało się nie używać nielegalnych narkotyków 

na festiwalu, a 12% stwierdziło, że będzie używać 

ich mniej28. Zależy to oczywiście od wyników, jeśli 

wskazują na zanieczyszczenia lub inny niż spo-

dziewany skład substancji, ludzie często wolą się 

pozbyć bardziej niebezpiecznej substancji. Jeśli 

jednak narkotyki są wysokiej czystości, zwykle się 

je zatrzymuje.

Różne typy testów są możliwe do wykonania w 

różnych warunkach i mogą dotyczyć różnych sub-

stancji. Poniżej przedstawione w kolejności od 

najprostszej i najtańszej metody do najtrudniej-

szej i najdroższej: 

PASKI BADAJĄCE OBECNOŚĆ FENTANYLU 

wykrywają fentanyl, czyli wyjątkowo aktywny syn-

tetyczny opioid, którego pochodne są często nawet 

od 50 do 100 razy silniejsze od heroiny. Fentanyle 

w dużej mierze odpowiadają za przedawkowania 

opioidowe ze względu na ekstremalną aktywność, 

nawet w dawkach niewidocznych gołym okiem 

(znajdowane są w podrabianych lekach, nowych 

substancjach psychoaktywnych a nawet nie-opio-

idowych substancjach takich jak np. kokaina czy 

28 Al-Juzi A. “ Mój dzień z ekipą testującą narkotyki...”. Londyn; BBC Three, 31 sierpnia 2018 r.

 https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/92063060-2ca3-4d9a-a6a2-538e47394f58

https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/92063060-2ca3-4d9a-a6a2-538e47394f58
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i dzięki temu wesprzeć systemy wczesnego 

ostrzegania. Laboratoria mogą działać:

 — zarówno stacjonarnie (klient wysyła 

próbkę do laboratorium i dostaje informa-

cję zwrotną z wynikami badania); lub,

 — w warunkach polowych, tworzone są la-

boratoria podczas festiwali muzycznych 

(klient zanosi próbkę do laboratorium i 

dostaje informację zwrotną z wynikami 

badania).

Ważne jest aby po przekazaniu testu lub jego 

przeprowadzeniu (jeśli prawo na to pozwala) 

przeszkolony pracownik zajmujący się redukcją 

szkód przeprowadził prywatną rozmowę z klien-

tem. Należy omawiać potencjalne zagrożenia 

związane z używaniem substancji oraz sposoby 

zmniejszenia ryzyka (np. zaprzestanie przyjmo-

wania substancji lub dostosowanie dawki). War-

to też poinformować klienta o dostępnych usłu-

gach zdrowotnych lub edukacyjnych. Testowanie 

substancji jest dobrą okazją do dotarcia do osób 

używających narkotyków z usługami z zakresu 

redukcji szkód i promocji zdrowia. Projekty zwią-

zane z testowaniem narkotyków to między inny-

mi: Energy Control (Hiszpania); Check!t (Austria); 

Check!n (Portugalia); Bunk Police (USA); DrogArt 

(Słowenia); oraz Dance Safe (USA, Kanada).

The Loop to organizacja pozarządowa, która zaj-

muje się testowaniem narkotyków w klubach 

nocnych i na festiwalach muzycznych. Kontrole 

na miejscu przeprowadzane są przez zespół do-

świadczonych chemików-wolontariuszy. Usługa 

ta daje możliwość dzielenia się z osobami uży-

wającymi narkotyków informacjami na temat re-

dukcji szkód; informowania o potencjalnych za-

grożeniach i szkodach związanych z używaniem 

narkotyków; umożliwiania osobom decydującym 

się na używanie narkotyków dokonywania świa-

domych wyborów; dostarczania informacji, które 

mogą być rozsyłane za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, innych kanałów komunikacji 

i punktów informacyjnych dotyczących poszcze-

gólnych substancji w porozumieniu z policją i 

służbami medycznymi w celu redukcji szkód zwią-

zanych z narkotykami na danym terenie oraz zmi-

nimalizowania możliwości wystąpienia poważ-

nych incydentów zagrażających bezpieczeństwu 

publicznemu.

DOBRA PRAKTYKA

Londyn, Zjednoczone Królestwo
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A1.3.3.3. Profilakty-
ka HIV/AIDS, opieka i 
wsparcie
Edukacja rówieśnicza była stosowana w wielu ob-

szarach zdrowia publicznego, w tym w edukacji 

żywieniowej, planowaniu rodziny, zapobieganiu 

używaniu substancji psychoaktywnych i przemo-

cy. Jednak edukacja rówieśnicza w zakresie HIV/

AIDS wyróżnia się ze względu na liczbę przykła-

dów jej zastosowania w najnowszej międzynaro-

dowej literaturze poświęconej zdrowiu publicz-

nemu. Ze względu na tę popularność wzrosły 

globalne wysiłki na rzecz lepszego zrozumienia i 

udoskonalenia procesu oraz wpływu edukacji ró-

wieśniczej w obszarze zapobiegania HIV/AIDS, 

opieki i wsparcia.

Zazwyczaj polega ona na rekrutacji członków 

określonej grupy ryzyka w celu zachęcenia ich 

do zmiany ryzykownych zachowań seksualnych 

i utrzymania zdrowych zachowań seksualnych. 

Mimo że większość działań w zakresie profilaktyki 

HIV/AIDS była skierowana do osób przyjmują-

cych narkotyki dożylnie, osób świadczących usłu-

gi seksualne i mężczyzn mających kontakty sek-

sualne z mężczyznami, ostatnio nastąpiła zmiana 

podejścia, podkreślająca znaczenie bezpieczniej-

szych praktyk wśród wszystkich grup, zwłaszcza 

młodzieży.
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1.4.1. 
Cele profilaktyki
Ogólny cel profilaktyki narkotykowej jest bardzo 

szeroki i polega na dążeniu do zdrowego i bez-

piecznego rozwoju ludzi, aby mogli realizować 

swój potencjał i wnosić wkład w życie społeczno-

ści.

Głównym celem jest pomoc ludziom w unikaniu 

lub opóźnianiu rozpoczęcia używania substancji i 

zachowań uzależniających.

1.4.2. 
Rodzaje profilaktyki
Można wyróżnić kilka kategoryzacji profilaktyki:

1. Profilaktyka pierwszorzędowa, drugorzędo-

wa i trzeciorzędowa;

2. Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wska-

zująca; oraz,

3. Profilaktyka środowiskowa, rozwojowa i 

informacyjna.

Aby lepiej zrozumieć tę kwestię, omówimy po-

krótce każdą z kategorii profilaktyki.

29 Grafika zaadaptowana z materiałów Instytutu Medycyny (USA) Komisji ds. zapobiegania zaburzeniom psychicznym,  

 Mrazek, P. J., & Haggerty, R. J. (Eds.). (1994). Zmniejszanie ryzyka zaburzeń psychicznych: Granice profilaktycznych  

 badań interwencyjnych. National Academies Press (USA). DOI : 10.17226/2139

MDMA, LSD), leków (Subutex) i innych substanc-

ji, np. inhalantów. Profilaktyka może być także sto-

sowana w przypadku zachowań uzależniających, 

takich jak hazard. Na Rysunku 2 pokazano, gdzie 

w kontinuum opieki nad osobami z zaburzeniami 

używania substancji znajduje się profilaktyka.

1.4. 
Profilaktyka
Profilaktyka używania narkotyków to wszelkie dz-

iałania mające na celu zapobieganie, opóźnianie 

lub ograniczanie używania narkotyków i/lub jego 

negatywnych konsekwencji w ciągu całego życia 

jednostki. Dotyczy ona legalnych narkotyków (ty-

toń, alkohol), nielegalnych narkotyków (konopie, 

Rysunek 2. Kontinuum opieki nad osobami z zaburzeniami używania substancji29

Uniwersalne

(skierowane do

całej populacji) 

Wczesna 

interwencja

Przestrzeganie 

zasad długo-

terminowego 

leczenia

Selektywne

(skierowanedo grup 

podwyższonego 

ryzyka) 

Leczenie 

standardowe

Kontynuacja 

leczenia

(w tym 

rehabilitacja)

Wskazujące

(skierowana do grup 

wykazujących wczesne

oznaki zagrożenia) 

Kontinuum profilaktyki i leczenia

Kontinuum używania substancji

Profilaktyka

Nieużywanie

lub używanie

Nadużywanie 

(niewłaściwe używanie, 

np. nadużywanie leków)

Nadużywanie Uzależnienie

Leczenie Podtrzymanie

Profilaktyka drugorzędowa jest skierowana do 

osób, które już zaczęły używać narkotyków. Jej 

celem jest zaprzestanie używania narkotyków lub 

ograniczenie szkód związanych z ich używaniem. 

Promuje bezpieczniejsze i mniej szkodliwe spo-

soby używania narkotyków. Jako przykład można 

wymienić ukierunkowane szkolenia dla osób uży-

wających narkotyków i członków ich rodzin w za-

kresie zapobiegania przedawkowaniu, programy 

wymiany igieł i strzykawek oraz wsparcie rówie-

śnicze.

Profilaktyka trzeciorzędowa ma na celu zapew-

nienie wsparcia i leczenia osobom używającym 

narkotyków i uzależnionym od nich. Ten rodzaj 

profilaktyki dąży do umożliwienia danej osobie 

zaprzestania używania narkotyków. Przykłady 

profilaktyki trzeciorzędowej obejmują ułatwianie 

wejścia do programu leczenia substytucyjnego 

uzależnienia od opioidów oraz kierowanie po-

szczególnymi przypadkami (case management).

1.4.2.1. Profilaktyka 
pierwszorzędowa, 
drugorzędowa i 
trzeciorzędowa
Kategoryzacja profilaktyki jako pierwszorzędowej, 

drugorzędowej i trzeciorzędowej jest nadal stoso-

wana w zdrowiu publicznym, ale rzadko. Obecnie 

zastępuje się ją głównie drugą i trzecią kategory-

zacją, z wymienionych powyżej. Ponieważ jednak 

jest to istotne, dokonamy krótkiego przeglądu 

wszystkich kategoryzacji.

Profilaktyka pierwszorzędowa ma na celu zapo-

bieganie używaniu narkotyków, zanim ludzie za-

czną ich używać. Jej celem jest także opóźnianie 

wieku rozpoczęcia używania narkotyków. Przy-

kładem takiej profilaktyki mogą być programy 

dla uczniów, których celem jest nauczenie ich jak 

uniknąć palenia tytoniu lub używania innych nar-

kotyków.

Rysunek 2. Kontinuum opieki nad osobami z zaburzeniami używania substancji30

30 Instytut Badań nad Odzyskiwaniem Zdrowia. Tematy specjalne i zasoby: Redukcja szkód. Boston, MA; Massachusetts  

 General Hospital, bez daty.

 https://www.recoveryanswers.org/resource/drug-and-alcohol-harm-reduction/

PROFILAKTYKA

REDUKCJA SZKÓD

PIERWSZO-

RZĘDOWA

DRUGO-

RZĘDOWA

TRZECIO-

RZĘDOWA

Zapobieganie 

rozpoczynaniu 

używaniu substancji 

lub opóźnianie 

rozpoczynania 

używania substancji

Wczesne 

wykrywanie lub 

ograniczanie 

używania substancji, 

gdy używanie już

się rozpoczęło

Zmniejszanie 

problemów związanych 

z używaniem substancji 

lub szkód, aby zapobiec 

dalszemu pogorszeniu 

stanu zdrowia lub 

śmierci

https://nap.nationalacademies.org/catalog/2139/reducing-risks-for-mental-disorders-frontiers-for-preventive-intervention-research
https://www.recoveryanswers.org/resource/drug-and-alcohol-harm-reduction/
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Amach profilaktyki wskazującej mają na celu zapo-

bieganie pojawieniu się nadużywania substancji u 

osób, które nie spełniają kryteriów medycznych 

uzależnienia od narkotyków, ale wykazują wcze-

sne oznaki zagrożenia. Osoby mogą być kierowa-

ne do programów profilaktyki wskazanej przez 

rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pie-

lęgniarki szkolne, osoby pracujące z młodzieżą, 

przyjaciół lub sąd.

1.4.2.3. 
Profilaktyka 
środowiskowa, 
rozwojowa i 
informacyjna
Podejście to łączy wymiary funkcji i rodzaje pre-

wencji w celu bardziej precyzyjnego określenia i 

nakreślenia strategii prewencyjnych. Rozróżnia 

ono trzy grupy profilaktyki: środowiskowe, rozwo-

jowe i informacyjne.

Profilaktyka środowiskowa ma na celu ogranicze-

nie dostępności okazji do niewłaściwych zacho-

wań poprzez politykę, ograniczenia i działania. Na 

przykład wymogi prawne lub czynniki zniechęca-

jące ekonomiczne.

Profilaktyka rozwojowa ma na celu promowanie 

zachowań akceptowalnych i zapobieganie za-

chowaniom nieadaptacyjnym poprzez rozwijanie 

umiejętności kluczowych dla socjalizacji i spo-

łecznego rozwoju odpowiednich zachowań. Na 

przykład monitorowanie przez rodziców i rozwija-

nie indywidualnych umiejętności społecznych lub 

życiowych.

Profilaktyka informacyjna ma na celu skupienie 

się na zwracanie uwagi na problematykę zacho-

wań ryzykownych poprzez komunikaty zwięk-

szające wiedzę i świadomość w zakresie takich 

zachowań. Mogą one obejmować kampanie w 

środkach masowego przekazu mające na celu 

podniesienie świadomości.

1.4.2.2. 
Profilaktyka 
uniwersalna, 
selektywna i 
wskazująca
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków 

i Narkomanii (EMCDDA) dzieli profilaktykę na 

trzy kategorie31: uniwersalną, selektywną i wska-

zującą. Klasyfikacja ta opiera się na ogólnej podat-

ności osób, do których jest skierowana — znany 

poziom podatności na rozwój problemów związa-

nych z używaniem substancji pozwala na rozróż-

nienie kategorii, a nie na to, w jakim stopniu lub 

czy w ogóle dana osoba używa substancji.

Profilaktyka uniwersalna dotyczy całych popu-

lacji i ukierunkowana jest na rozwój umiejętności 

i wartości, postrzeganie norm oraz interakcje z 

rówieśnikami i funkcjonowanie w życiu społecz-

nym w celu uniknięcia lub opóźnienia rozpoczęcia 

używania substancji. Cała populacja jest oceniana 

jako zagrożona nadużywaniem substancji i mo-

gąca odnieść korzyści z programów profilaktyki. 

Interwencje w ramach profilaktyki uniwersalnej 

można włączyć do szkolnego programu naucza-

nia, programów zajęć pozaszkolnych i zajęć dla 

rodziców.

Profilaktyka selektywna adresowana jest do grup, 

rodzin i społeczności, w których często dochodzi 

do używania substancji, i koncentruje się na po-

prawie ich szans w trudnych warunkach życio-

wych i społecznych. Profilaktyka selektywna jest 

skierowana do całej grupy, niezależnie od stopnia 

zagrożenia poszczególnych osób w tej grupie, np. 

dzieci dorosłych używających narkotyków lub 

uczniów, którzy nie radzą sobie z nauką.

Profilaktyka wskazująca skierowana jest do osób 

już używających narkotyków lub zaangażowanych 

w inne zachowania wysokiego ryzyka i polega na 

radzeniu sobie z indywidualnymi cechami oso-

bowości, które czynią je bardziej podatnymi na 

częstsze używanie narkotyków. Interwencje w ra-

31 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (2009). Zapobieganie późniejszym 

 zaburzeniom związanym z używaniem substancji u dzieci i młodzieży z grup ryzyka: przegląd teorii i bazy 

 dowodów dotyczących profilaktyki wskazującej. Dokumenty tematyczne. Luksemburg; Urząd Oficjalnych 

 Publikacji Wspólnot Europejskich.

 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/562/EMCDDA-TB-indicated_prevention_130796.pdf

1.5. Różnice                      
między edukacją 
narkotykową 
a profilaktyką 
narkotykową

Jeśli zapytamy osobę o edukację narkotykową, 

jest bardziej prawdopodobne, że zacznie ona 

mówić o profilaktyce narkotykowej. Profilaktyka 

narkotykowa obejmuje różne programy, strategie 

i interwencje, dlatego ludzie są skłonni umiesz-

czać edukację narkotykową pod parasolem profi-

laktyki narkotykowej. Mimo że te dwa podejścia 

mogą się uzupełniać, nie powinny być stosowane 

zamiennie. W szerokim sensie edukacja narkoty-

kowa różni się od profilaktyki narkotykowej pod 

względem znaczenia, funkcji i praktyk. Tabela 4 

poniżej przedstawia różnice między tymi dwoma 

podejściami.

Tabela 3. Formy i funkcje profilaktyki: Przykłady ilustrujące profilaktykę używania substancji psychoaktywnych32

32 Foxcroft DR. Interwencje środowiskowe, rozwojowe i informacyjne: Nowatorska klasyfikacja profilaktyki w celu lepszego 

 zorganizowania i zrozumienia profilaktyki nadużywania substancji. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, Jesień  

 2015, 1(2), 66-78. DOI 10.15805/addicta.2014.1.2.027

Uniwersalna Selektywna Wskazująca

Środowiskowa Ustawodawstwo 

zakazujące używania 

substancji; likwidacja 

międzynarodowych 

szlaków zaopatrze-

nia.

Ukierunkowane na działa-

nia mające na celu walkę 

z handlem narkotykami 

w dzielnicach o podwyż-

szonym ryzyku; programy 

testowania na obecność 

narkotyków u sportowców.

Instrumenty prawne 

uniemożliwiające osobom 

z grup wysokiego ryzyka 

dostępu do alkoholu; kara 

pozbawienia wolności.

Rozwojowa Programy rozwoju 

umiejętności spo-

łecznych/życiowych 

dla uczniów, które 

dają młodym ludziom 

umiejętności radze-

nia sobie z wpływami 

otoczenia (np. tre-

ning asertywności).

Programy rodzinne/ 

rodzicielskie dla rodzin z 

najuboższych obszarów w 

danym regionie lub kraju; 

lub programy wizyt domo-

wych dla kobiet w ciąży 

znajdujących się w trudnej 

sytuacji.

Indywidualne programy 

doradztwa dla młodych 

mężczyzn z problemami   

z panowaniem nad impul-

sywnymi zachowaniami.

Informacyjna Kampanie w środ-

kach masowego 

przekazu uświada-

miające dot. niebez-

pieczeństw związa-

nych z narkotykami.

Działania informacyjne 

skierowane do młodych 

mężczyzn w ubogich 

dzielnicach gdzie jest silna 

subkultura gangów.

Działania interwencyj-

ne oparte na informacji 

zwrotnej (feedbacku) lub 

rozmowach motywacyj-

nych dla osób, u których 

stwierdzono nadużywanie 

substancji.

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/562/EMCDDA-TB-indicated_prevention_130796.pdf
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1.6. Co działa, a co nie 
działa w edukacji 
narkotykowej

Wiele programów ukierunkowanych na zapobie-

ganie rozpoczynaniu używania substancji lub mi-

nimalizowanie używania narkotyków i związanych 

z tym zagrożeń jest nieskutecznych z kilku powo-

dów, m.in:

 — Programy nie mają ram teoretycznych;

 — Są nieodpowiednio zaprojektowane;

 — Nie ma podstaw naukowych uzasadniających 

programy;

 — Programy nie są odpowiednie dla środowi-

ska, w którym są stosowane.

Tabela 4. Różnice między profilaktyką a edukacją narkotykową

PROFILAKTYKA NARKOTYKOWA EDUKACJA NARKOTYKOWA

 — Profilaktyka narkotykowa ma zazwyczaj 

na celu doprowadzenie do nieużywania 

narkotyków. Celem profilaktyki narko-

tykowej może być doprowadzenie do 

zmiany zachowań w danej populacji.

 — Profilaktyka narkotykowa jest rozumiana 

jako zaplanowane interwencje, których 

celem jest zapobieganie lub opóźnianie 

rozpoczęcia używania narkotyków.

 — Interwencje są opracowywane w sposób, 

w którym trudniej jest zbudować zaufanie 

do poszczególnych osób.

 — Interwencje profilaktyczne mogą czasem 

wydawać się nakazowe, tzn. zawierać 

instrukcje, co należy, a czego nie należy 

robić.

 — Podejście profilaktyczne może być oparte 

na ocenianiu/osądzaniu.

 — Interwencje profilaktyczne to zazwyczaj 

jedno- lub kilkakrotne wykłady/zajęcia.

 — Zazwyczaj przekazuje się tylko wybiórcze 

informacje (np. o szkodliwości narkoty-

ków).

 — Podejście profilaktyczne nie ma na celu 

zmiany represyjnego i stygmatyzującego 

prawa i polityki.

 — Edukacja narkotykowa nie musi dopro-

wadzić do nieużywania narkotyków. Jej 

celem jest dostarczenie populacji nowej 

wiedzy i zrozumienia na temat narkotyków 

i szkód związanych z narkotykami.

 — Efekty uczenia się w ramach programu 

edukacji narkotykowej nie powinny mieć 

na celu zapobiegania, opóźniania lub ogra-

niczania używania narkotyków.

 — Opiera się ona na wzajemnym zrozumieniu 

i zaufaniu.

 — Każdy ma prawo do podjęcia świadomej 

decyzji o zażywaniu narkotyków.

 — Edukacja narkotykowa opiera się na roz-

mowach bez oceniania/osądzania.

 — Edukacja narkotykowa jest procesem 

ciągłym.

 — Edukacja narkotykowa stosuje podejście 

holistyczne i dostarcza pełnego zakresu 

informacji o substancjach (wyjaśniając 

szkodliwość narkotyków, można także 

wyjaśnić, w jaki sposób niektóre z nich są 

wykorzystywane w medycynie itp.

 — Podejście oparte na edukacji narkotykowej 

obejmuje informacje na temat przepisów 

i polityki narkotykowej, a także umożliwia 

ludziom opowiadanie się za zmianami w 

represyjnym podejściu do użytkowników i 

substancji psychoaktywnych.

Przygotowując się do zajęć z 

młodzieżą na temat narkotyków, 

należy pamiętać o tym czego 

NIE NALEŻY!

(żadnych straszących 

opowieści lub filmów związanych 

z narkotykami, zdjęć ludzi, jak 

wyglądali przed zażywaniem 

narkotyków i jak wyglądają teraz, 

żadnej policji z psami tropiącymi 

itp.) Nie ma to nic wspólnego 

ze zmianą zachowania młodego 

człowieka.

zapraszać osób, które wyszły z 

nałogu lub mają doświadczenie 

z uzależnieniem od narkotyków, 

do przedstawienia
użytkowników narkotyków 

ani też 

Jest to przestarzałe i nieskuteczne.
Nie gwarantuje to, że młodzież 

je zrozumie i zastosuje w życiu 

codziennym, ani że dokona 

zmian w swoim zachowaniu.

Młodzi ludzie zazwyczaj nie 

odnoszą własnych zachowań 

do opowieści gości. Ponadto 

młodzi ludzie mogą błędnie 

interpretować takie historie 

jako łatwo osiągalny „sukces” 

wyjścia z uzależnienia.

Bardzo ważne jest używanie 

właściwego języka w 

rozmowach o narkotykach, 

opisywanie zagrożeń i szkód 

oraz staranie się, by był on 

zrozumiały dla młodych ludzi.

przedstawiać wyłącznie 

Zapraszanie lekarza lub 

policjanta, aby opowiedział 

o nieużywaniu narkotyków, 

jest nieskuteczne, ponieważ 

zwykle polega na biernym 

słuchaniu, a zaproszony gość 

może nie posiadać umiejętności 

przekazywania informacji w taki 

sposób, aby młodzież mogła się 

czegoś nauczyć i zrozumieć, co 

zostało powiedziane.
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Co zatem sprawdza się w pracy 

z młodymi ludźmi podczas 

rozmów o narkotykach?

Obejmuje ono nie tylko informacje 

o narkotykach i bezpieczniejszym 

ich używaniu, ale także rozwijanie 

umiejętności osobistych i 

społecznych oraz sposobów radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach (np. 

gdy ktoś przedawkuje itp.).

Staraj się, by zajęcia były 

interaktywne i integracyjne, 

a młodzi ludzie mogli wchodzić 

ze sobą w interakcje. Im 

bardziej uczestnik jest aktywnie 

zaangażowany w zajęcia, tym 

większa jest szansa, że będą 

one bardziej efektywne.

Nie należy zmuszać młodych 

ludzi do udziału w zajęciach, 

jeśli nie mają na to ochoty. 

Jeżeli młodzież nie jest 

pełnoletnia, należy również 

poprosić o zgodę rodziców.

Jak już wspomniano, jednorazowe 

rozmowy lub sporadyczne działania 

nie są skuteczne. Planując działania, 

należy pomyśleć o kilku sesjach 

zorganizowanych, które będą miały 

swoją kontynuację.

Nigdy nie jest za wcześnie na rozmowę 

z młodą osobą o narkotykach, jeśli jest 

ona dostosowana do wieku. Ważne 

jest także uwzględnienie poziomu 

rozwoju młodych ludzi oraz lokalnej 

kultury młodzieżowej. Prowadzone 

działania powinny odzwierciedlać 

realia i doświadczenia grupy 

docelowej.

Nacisk na zagrożenia związane 

z używaniem narkotyków powinien 

koncentrować się raczej na 

konsekwencjach krótkoterminowych 

niż długoterminowych. Programy 

edukacji narkotykowej powinny 

koncentrować się na bezpośrednich 

zagrożeniach związanych z 

używaniem narkotyków (np. 

niebezpieczne zanieczyszczenia, 

zażywanie nieznanego narkotyku, 

nieznajomość mocy narkotyku, 

działanie narkotyków, ryzyko 

związane z mieszaniem narkotyków).

Przed rozpoczęciem zajęć należy 

ustalić z uczestnikami zasady. 

Pomoże to zachować szacunek 

i poufność, dzięki czemu młodzi 

ludzie będą się czuli bezpieczniej 

w środowisku, w którym 

organizowane są zajęcia.

Na zakończenie programu można 

wręczyć uczestnikom świadectwa 

ukończenia i wyrazić uznanie dla ich 

wkładu i wysiłków.

Wiele informacji na temat 

narkotyków jest pełnych 

błędnych przekonań i mitów. 

Włącz je do dyskusji z młodzieżą 

i obal powszechnie panujące mity 

na temat narkotyków, podając 

informacje oparte na dowodach.
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33 Kanadyjskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (2019). Język ma znaczenie. Używanie języka pełnego szacunku w  

 odniesieniu do zdrowia seksualnego, używania substancji, zakażeń przenoszonych drogą płciową i krwi i krzyżujących się 

 źródeł stygmatyzacji. Ottawa, ON; Kanadyjskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego.

 https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-e.pdf

USE DON’T USE

Osoba używająca narkotyków Użytkownik narkotyków

Osoba używająca narkotyków 

w sposób nieproblemowy, Osoba 

używająca sporadycznie [substancji]

Użytkownicy rekreacyjni, 

użytkownicy okazjonalni, 

użytkownicy eksperymentujący

Osoba uzależniona od narkotyków, 

Osoba z problemowo używająca 

narkotyków, 

Osoba używająca narkotyków (gdy 

używanie nie jest problematyczne) 

Uzależniony/narkoman/

nadużywający substancji, ćpun, 

stoner, opiowrak

Problemowe używanie narkotyków Nałóg narkotykowy

Być abstynentem, osobą, która 

przestała używać narkotyków
Być czystym

Być aktywnie używającym 

narkotyków, Mieć pozytywny wynik 

używania/obecności substancji

Nie być czystym

Reagować, planować, 

adresować, zarządzać

Walczyć, przeciwdziałać, zwalczać 

narkotyki (inne określenie związane 

z walką)

Tabela 5. Język pełen szacunku i sprzyjający integracji: czego używać, a czego nie używać

 — Język się zmienia. Język jest żywą rzeczą i 

zmienia się z biegiem czasu. Oznacza to, że z 

czasem może się zmieniać i należy być na bie-

żąco ze zmianami. Należy dołożyć wszelkich 

starań, aby w rozmowach na temat narkoty-

ków używać odpowiednich słów.

 — Nastawienie ma znaczenie. Nie ma nic złe-

go w tym, że czasem nie wiemy, jak wyja-

śnić pewne sprawy. Nie bój się nie mieć racji 

i podejmij rozmowę. Jeśli ktoś poprawi Twój 

język, pozostań otwarty i empatyczny oraz 

skorzystaj z okazji, by uczyć się od osób, które 

być może lepiej znają i rozumieją język.

 — Osoba na pierwszym miejscu. Używaj kon-

strukcji w której jest „najpierw osoba”. To 

podejście koncentruje się na zapewnieniu 

opieki bardziej zorientowanej na osobę. Prio-

rytetowo traktuj tożsamość osoby, a nie inne 

jej cechy (np. „osoba żyjąca z HIV” zamiast 

„zakażony HIV”).

 — Bądź inkluzywny. Staraj się używać języka, 

który jest jak najbardziej inkluzywny. Zamiast 

mówić „państwo” w odniesieniu do grupy 

ludzi, używaj „osoby”. Albo zamiast „mąż/

żona” - „partner”, co jest bardziej neutralne i 

mniej mylące.

 — Bądź konkretny. Używaj języka, który jest 

oparty na tym, jak ludzie się identyfikują. Naj-

lepszym sposobem, aby to ustalić, jest bezpo-

średnie zapytanie ludzi, jaki język i konkretne 

określenia są dla nich najlepsze.

 — Bądź krytyczny. Zanim przedstawisz lub 

opiszesz kogoś na podstawie jego cech oso-

bistych (takich jak rasa, tożsamość płciowa, 

(niepełno)sprawność, używanie substancji 

itp.), zadaj sobie pytanie, czy jest to istotne i 

konieczne.

1.7. 1. Przykłady 
języka inkluzywnego 
i opartego na 
szacunku

Poniżej znajduje się tabela z przykładami, w jaki 

sposób można poprawić swój język, mówiąc o 

używaniu narkotyków i seksualności. Pamiętaj, że 

nie wszystkie z tych słów mogą być dostosowane 

do Twojej kultury i realiów. W niektórych przypad-

kach mogą one po prostu być nieprzetłumaczalne 

na Twój język - a niniejszy tekst był tłumaczony z 

angielskiego na polski. W innych przypadkach w 

Twoim języku mogą istnieć inne alternatywne sło-

wa, których nie da się przetłumaczyć na angielski, 

a które są odpowiednie w komunikacji z osobami 

z tych wskazanych populacji

1.7. Używanie 
języka inkluzywnego 
i pełnego szacunku w 
komunikacji z młodymi 
ludźmi
Język używany w rozmowach o osobach używają-

cych narkotyków lub innych grupach społecznych 

ma znaczący wpływ na to, jak te społeczności po-

strzegają siebie i jak są postrzegane przez innych. 

Słowa i zwroty, których używamy w rozmowach 

z osobami używającymi narkotyków, mogą mieć 

ogromny wpływ na dalszą komunikację z nimi. 

Co więcej, niewłaściwy język może powodować 

stygmatyzację, a stygmatyzacja prowadzi do 

dyskryminacji. Dlatego powinniśmy być troskliwi 

i włączający, a także używać języka pełnego sza-

cunku.

1.7. 1. Zasady 
przewodnie języka 
opartego na szacunku
Kanadyjskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego 

opracowało wytyczne dotyczące języka pełnego 

szacunku33 podczas rozmów o seksualności, uży-

waniu narkotyków oraz o chorobach przenoszo-

nych drogą płciową i krwiopochodnych. Poniżej 

przedstawiono główne zasady, o których należy 

pamiętać podczas rozmów z młodymi ludźmi:

 — Słowa mają znaczenie. Niektóre słowa mogą 

sprawić, że ludzie poczują się wykluczeni, a 

także mogą przekazywać stereotypy oparte 

na tożsamości danej osoby. Stygmatyzujący 

język może sprawić, że ludzie poczują się w 

naszym środowisku niemile widziani lub za-

grożeni. 

https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/stbbi/language-tool-e.pdf
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USE DON’T USE

Pokoje bezpiecznej konsumpcji
Fix rooms 

(brak odpowiednika po polsku)

Osoba w trakcie zdrowienia, 

Osoba w trakcie długotrwałej terapii

Byli uzależnieni, zreformowani 

uzależnieni, byli użytkownicy

Osoba wstrzykująca narkotyki/

przyjmująca narkotyki drogą iniekcji
Walący w kabel

Opioidowa terapia substytucyjna Opioidowa terapia zastępcza

Używanie substancji Nałóg narkotykowy

Osoba używająca alkoholu Alkoholik

Kontakt seksualny 

(np. oralny, waginalny, analny) 

bez prezerwatywy/koferdamu/

rękawiczki/PrEP/innej metody 

ochrony przed zakażeniami 

przenoszonymi drogą płciową 

i krwiopochodnymi

Ryzykowny seks, seks bez 

zabezpieczenia

Posiadanie wielu partnerów

Promiskuityzm (promiskuityzm to 

częste podejmowanie aktywności 

seksualnej z różnymi partnerami)

USE DON’T USE

Narkotyki kontrolowane Nielegalne narkotyki

Osoba żyjąca z HIV Zakażeni HIV

Nabyć zakażenie Zostać zakażonym

Mieć wynik negatywny/pozytywny 

lub ujemny/dodatni (w teście 

toksykologicznym moczu)

Czyste/nieczyste 

(w odniesieniu do toksykologii 

moczu)

Osoby świadczące usługi seksualne, 

osoby pracujące seksualnie
Prostytutka

Tranzycja Zmiana płci

Osoba, która jest/była 

pozbawiona wolności 
Skazaniec

Osoba skazana za 

(zarzucane) przestępstwo
Przestępca narkotykowy
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Tworząc programy mające na celu dostarczenie mło-

dzieży wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, 

używania substancji lub uzależnienia od nich, warto 

rozważyć zastosowanie metody pracy rówieśniczej/

edukacji rówieśniczej. Wykorzystanie tej metody 

zdaje się być efektywniejsze niż obecnie dostarczana 

profilaktyka używania substancji . Istnieje wiele argu-

mentów przemawiających za stosowaniem metody 

edukacji rówieśniczej, ale zanim do nich przejdziemy, 

omówimy pokrótce samą ideę.

Idea pracy rówieśniczej pojawiła się po raz pierw-

szy w latach 70 ubiegłego wieku36. Wywodzi się ona 

z grup samopomocowych, które tworzyły się wokół 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze względu na 

specyficzny i delikatny charakter ich problemów, byli 

oni skłonni zaufać i otworzyć się tylko przed osoba-

mi o podobnym zakresie doświadczeń. Ich problemy 

ROZDZIAŁ 2 

Praca z 
młodzieżą 
i praca 
rówieśnicza 
Praca rówieśnicza  — 
co to jest? Dlaczego jest 
skuteczna i kiedy należy 
ją stosować?

34 Davidson L, Bellamy C, Guy K, Miller R. (2012). Rówieśnicze wsparcie wśród osób z ciężkimi chorobami  

 psychicznymi: przegląd dowodów i doświadczeń. World psychiatry: official journal of the World Psychiatric 

 Association (WPA), 11(2), 123-128. .

 https://doi.org/10.1016/j.wpsyc.2012.05.009
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dotyczyły głównie złego traktowania w szpitalach 

psychiatrycznych, w których przebywali. Sytuacja, w 

jakiej się znaleźli, skłoniła ich do myślenia, że proces 

leczenia to coś więcej niż tylko zwalczanie objawów 

przez lekarzy obecnych na oddziale. Zrozumieli, że 

oni sami, jako pacjenci, mogą udzielać sobie nawza-

jem wsparcia emocjonalnego, wskazówek i pomocy. 

Tak narodziła się metoda pracy rówieśniczej, która 

od tamtej pory jest oceniana i metodycznie udosko-

nalana.

Praca rówieśnicza polega przede wszystkim na 

udzielaniu wsparcia emocjonalnego i społecznego 

osobom, z którymi edukatorzy rówieśniczy dzielą 

podobne doświadczenia. Praca rówieśnicza koncen-

truje się na budowaniu wzajemnych relacji opartych 

na nadziei i optymizmie. Podobieństwo doświadczeń 

jest tu kluczowe. Dzięki swoim doświadczeniom edu-

katorzy rówieśniczy są w stanie dostarczyć auten-

tycznych przykładów pokonywania trudności i prze-

ciwności losu, których sami doświadczyli w swoim 

życiu. Wspólne doświadczenia budują także zaufanie 

między stronami, którego brakuje w innych, bardziej 

formalnych relacjach (np. uczeń — nauczyciel).

https://doi.org/10.1016/j.wpsyc.2012.05.009
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Praca rówieśnicza jest doskonałą okazją do wza-

jemnego uczenia się i rozwoju, z którego wszyscy 

czerpią korzyści.

Podsumowując, praca rówieśnicza opiera się na 

trzech filarach: 

1. Wzajemności — aby zapewnić zdrową relację 

między stronami, w której nie ma nierówno-

wagi sił;

2. Doświadczeniu życiowym  — aby pokazać 

drugiej stronie, jak pokonywać trudności w 

życiu; oraz,

3. Optymizmie i nadziei — aby zainspirować 

drugą stronę do wprowadzenia zmian w ży-

ciu.

2.1. Teoretyczne ramy 
pracy rówieśniczej  
Aby zrozumieć, czym dokładnie jest praca rówie-

śnicza i dlaczego jest metodą skuteczną w edu-

kacji/pracy w obszarze zdrowia psychicznego, 

należy przyjrzeć się teoretycznym podstawom tej 

formy wsparcia. Jak wspomniano wcześniej, pra-

ca rówieśnicza powstała jako inicjatywa oddolna, 

podyktowana potrzebą. Dopiero po wdrożeniu i 

ewaluacji pierwszych programów pracy rówieśni-

czej specjaliści stworzyli teorie wyjaśniające, sku-

teczność i zasadność stosowania tej metody.

Poniżej wymieniono sześć teorii, które uznano za 

najważniejsze w wyjaśnianiu, w jaki sposób praca 

rówieśnicza wpływa na zachowania młodych lu-

dzi35.

1. Teoria tożsamości społecznej

2. Teoria poznania społecznego

3. Teoria przywiązania

4. Teoria odporności (resilience)

5. Teoria integracji społecznej 

6. Teoria nadziei  

Pierwsze trzy teorie są najczęściej przywoływane 

w ewaluacjach i literaturze przedmiotowej i zosta-

ną omówione bardziej szczegółowo.

W pracy rówieśniczej 
edukator rówieśniczy 
pełni rolę trenera i men-
tora. Jego zadaniem jest 
pomaganie uczestnikom 
w wyznaczaniu celów, 
które chcą osiągnąć, oraz 
w rozwijaniu umiejętności 
pozwalających na osią-
gnięcie tych celów. Ich 
rolą jest także budowanie 
wspólnoty wśród uczest-
ników i wspieranie ich w 
tworzeniu sensownego 
życia w społeczności.

35 Western Australian Centre for Health Promotion Research (2010). My-Peer Toolkit. Perth; Curtin University.

 https://mypeer.org.au/planning/what-are-peer-based-programs/theory/

Tabela 6. Trzy podstawowe teorie, które są najistotniejsze przy wyjaśnianiu wpływu pracy rówieśniczej na 
zachowania młodych ludzi

Nazwa teorii Założenia teoretyczne W praktyce

Teoria tożsa-

mości społecz-

nej  

1. Na samoakceptację danej               

osoby ma wpływ grupa, do której 

należy jednostka. Przynależ-

ność do grup, które są uważane 

za wartościowe, jest ważnym 

źródłem pozytywnej samooceny 

jednostki.

2. Mamy tendencję do kategory-

zowania innych na "my" i "oni", 

przy czym ci pierwsi to osoby,            

z którymi się identyfikujemy.

3. Grupa odniesienia pozwala jed-

nostce określić, jakie zachowa-

nia i postawy sprawdzają się w 

grupie, w której się identyfikuje. 

W ten sposób ludzie wyciągają 

wnioski i uczą się.

Grupy rówieśnicze mają ogromny wpływ 

na kształtowanie się tożsamości jednost-

ki. Ważne jest jednak, aby monitorować 

je w kontekście programu opartego na 

pracy z rówieśnikami. Monitorowanie 

ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, 

że realizowany program nie wzmacnia 

negatywnych stereotypów dotyczących 

tożsamości i ról związanych z grupą 

docelową. Bez monitoringu i wska-

zówek istnieje ryzyko, że uczestnicy 

zaczną koncentrować się na problemach 

zamiast na rozwiązaniach i przyjmować 

negatywne tożsamości zamiast konstru-

ować bardziej pozytywne opisy własnej 

tożsamości.

Teoria 

poznania 

społecznego 

Teoria społecznego uczenia się opie-

ra się na dwóch filarach: modelowa-

niu społecznym i osobistej spraw-

czości w zachowaniu człowieka. 

Osobista sprawczość to przekonanie 

lub doświadczenie, że "ja" jestem 

przyczyną "moich własnych" myśli i 

działań.

Przekonania o osobistej skuteczności 

i samostanowieniu regulują sposób, 

w jaki jednostka postrzega i przetwa-

rza poznawczo potencjalne zagro-

żenia36. Jeśli poziom przekonania o 

własnej skuteczności jest niski, ludzie 

obawiają się potencjalnych zagrożeń 

i są na nie podatni, ponieważ nie 

potrafią odpowiednio modelować 

swojego zachowania. Jeśli poziom 

przekonania o własnej skuteczności 

jest wysoki, ludzie wybierają, jakie

Proces uczenia się uczestniczącego i 

obserwacyjnego opisany w teorii pozna-

nia społecznego jest najlepszym wyja-

śnieniem funkcjonowania programów 

opartych na pracy z rówieśnikami. Aby 

dana osoba nauczyła się określonego 

zachowania i z powodzeniem stosowała 

je w życiu codziennym, musi rozumieć, 

jaki będzie potencjalny rezultat powtó-

rzenia tego zachowania. Obserwator nie 

jest nastawiony na wzmocnienie poprzez 

gratyfikację, ani na karę w przypadku 

nieodpowiedniego zachowania. Obser-

wator oczekuje podobnych rezultatów, 

naśladując zachowanie zaobserwowane 

w grupie (tzw. oczekiwania dotyczące 

wyników). Oczekiwania są określane 

przez środowisko społeczne, w którym 

znajduje się obserwator. W ten sposób 

uczestnicy nabierają wiary we własne

36 Bandura A. (1997). Samoskuteczność: Ćwiczenie kontroli. W H Freeman/Times Books/Henry Holt & Co.

 https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000

https://mypeer.org.au/planning/what-are-peer-based-programs/theory/
https://psycnet.apa.org/record/1997-08589-000
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Nazwa teorii Założenia teoretyczne W praktyce

wyzwania podjąć, ile wysiłku włożyć 

w dane przedsięwzięcie, jak długo 

wytrwać w obliczu przeszkód i pora-

żek oraz czy porażki są motywujące 

czy demoralizujące. Dzięki temu 

mogą skutecznie i adekwatnie do sy-

tuacji modelować swoje zachowanie.

możliwości wdrażania nowych zachowań, 

a w rezultacie budują poczucie spraw-

stwa.

Teoria 

przywiązania

1. Bliskość i przynależność to 

jedne z najważniejszych potrzeb 

człowieka. Zarówno z perspek-

tywy ewolucyjnej, jak i z psy-

chologicznego punktu widzenia, 

przynależność i bezpieczeństwo 

są nam potrzebne do prawidło-

wego rozwoju.

2. Akceptacja ze strony innych 

powoduje doświadczanie 

bezpieczeństwa i ciepła. Odrzu-

cenie skutkuje doświadczaniem 

negatywnych emocji — wstydu 

i lęku.

Specyficzna relacja, jaka wytwarza się 

między uczestnikami podczas wsparcia/

edukacji rówieśniczej, może zaspokoić 

potrzebę bliskości i przynależności. Jeśli 

te potrzeby są zaspokojone, łatwiej jest 

stworzyć atmosferę zaufania i otwarto-

ści, która jest niezbędna przy omawianiu 

takich tematów, jak używanie substancji 

i prowadzenie edukacji narkotykowej. 

Ważne jest jednak, aby wcześniej upew-

nić się, że osoby prowadzące edukację 

rówieśniczą mają odpowiedni poziom 

wyszkolenia i zestaw cech potrzebnych 

do wykonywania tej pracy (np. pozytywne 

nastawienie, podobne doświadczenia).. 

2.2. 
Rodzaje programów 
rówieśniczych i 
tematy, których             
mogą dotyczyć 
Istnieje wiele złożonych, zmieniających się po-

dejść, interpretacji i definicji, które obejmuje 

zbiorczy termin "praca rówieśnicza". Praca rówie-

śnicza łączy w sobie wiele metod pracy, w zależ-

ności od potrzeb i celów interwencji, np. edukację 

rówieśniczą, wsparcie, mediację, rzecznictwo, 

tutoring. W praktyce terminy te są często stoso-

wane zamiennie. Powoduje to trudności nie tylko 

w zakresie ustalenia odpowiedniej terminologii, co 

ma wpływ na badania w tej dziedzinie, ale także 

na praktykę. Może to także prowadzić do nieporo-

zumień przy podejmowaniu decyzji, które podej-

ście jest najbardziej odpowiednie do wdrożenia.

W kolejnych punktach przyjrzymy się głównym 

cechom charakterystycznym różnych rodzajów 

pracy rówieśniczej.

 — Edukacja rówieśnicza jest dobrze zewalu-

owaną metodą edukacyjną, której celem jest 

zmiana zachowań, przekonań i norm danej 

osoby tak, by podążała za zdrowszymi wzor-

cami.  Odpowiednio przeszkolone i zmotywo-

wane osoby z tej samej grupy rówieśniczej 

prowadzą zajęcia edukacyjne i rozwijające 

umiejętności społeczne w celu poprawy lub 

wsparcia zdrowia lub samopoczucia rówie-

śnika. Zajęcia edukacji rówieśniczej mają 

charakter uczestniczący i zwykle odbywają 

się przez dłuższy czas, a nie jednorazowo.

 — Wsparcie/mentoring rówieśniczy ma na celu 

podniesienie samooceny i poczucia własnej 

skuteczności oraz poprawę umiejętności ży-

ciowych, strategii radzenia sobie i umiejętno-

ści rozwiązywania problemów przez uczest-

ników, a także często zapewnia wsparcie, np. 

w okresach przejściowych lub w konkretnych 

sytuacjach życiowych. Opiera się na wzmac-

nianiu wspierających relacji między dwiema 

osobami, przy czym jedna z nich ma zwykle 

szersze doświadczenie w danej dziedzinie.

 — Mediacje rówieśnicze mają na celu przygoto-

wanie młodych ludzi do pełnienia roli media-

torów w konfliktach rówieśniczych. 

 — Przywództwo rówieśnicze koncentruje się na 

rozwijaniu umiejętności przywódczych i/lub 

doradczych. Może ono stanowić integralną 

część każdej metody pracy rówieśniczej.

Obecnie  dostęp do różnych źródeł informacji jest 

większy niż kiedykolwiek. Jednak mimo sprzyja-

jących warunków do zdobywania wiedzy młodzi 

ludzie wciąż borykają się z brakiem podstawo-

wych informacji na takie tematy, jak seksualność 

i zdrowie reprodukcyjne, HIV/AIDS/STI czy uży-

wanie substancji psychoaktywnych. Mimo, że wy-

żej wymienione zagadnienia należą do dziedziny 

zdrowia publicznego i wiedza na ich temat powin-

na być powszechnie dostępna, w rzeczywistości 

młodzi ludzie często mają trudności z uzyskaniem 

rzetelnych i jasnych informacji. Wynika to głównie 

z norm społeczno-kulturowych przyjętych w róż-

nych krajach oraz z tabu otaczającego te tematy.

Istnieją wprawdzie programy edukacyjne poru-

szające wyżej wymienione tematy. Często jednak 

stosują one tradycyjne metody pracy, które posia-

dają kilka poważnych wad, które wpływają na ich 

skuteczność:

 — Przedstawianie wiedzy w sposób autoryta-

tywny;

 — Przedstawianie wiedzy w sposób osądzający. 

W przypadku edukacji narkotykowej jest to 

szczególnie palący problem — uzależnienie 

jest przedstawiane jako zachowanie, które 

należy karać, a nie jako problem zdrowotny, 

który należy leczyć. Może to wywołać u mło-

dych ludzi postawę, w której będą bali się pro-

sić o pomoc; oraz,

 — nieadekwatność przekazywanej wiedzy do 

wartości, poglądów i stylu życia młodych ludzi.

Edukacja rówieśnicza to podejście, które mini-

malizuje wszystkie te problemy. Zasada edukacji 

rówieśniczej jako dialogu między równymi sobie 

osobami gwarantuje, że informacje są przekazy-

wane w sposób nieautorytatywny. Stosowanie 

nieoceniającego podejścia zwiększa zaufanie mło-

dych ludzi, którzy chcą się otworzyć. Nieformal-

ne środowisko ma dodatkowo pozytywny wpływ 

na poziom zaufania w grupie. Praca rówieśnicza 

jest skuteczną metodą edukacji narkotykowej, 

ponieważ ma charakter uczestniczący — ludzie 

wspólnie dyskutują i uczą się na dany temat. Ta-

kie podejście pozwala spojrzeć na sprawy z nowej 

perspektywy, bez konieczności narzucania, co 

myśleć lub robić.

Podsumowując, metoda edukacji rówieśniczej jest 

stosowana przede wszystkim w ramach trady-

cyjnych usług i programów zdrowia publicznego, 

poza nimi lub w ich otoczeniu, pomiędzy dwiema 

osobami lub w grupach. W szczególności można 

ją stosować w wielu obszarach zdrowia psychicz-

nego, w tym w profilaktyce używania substancji 

psychoaktywnych i przemocy. 

2.3. Kto jest kim? 
Definicje pracownika 
młodzieżowego, 
osoby pracującej 
z rówieśnikami 
i edukatora 
rówieśniczego  

Rówieśnik to osoba, która 

należy do tej samej grupy 

społecznej co inne osoby 

ze względu na wiek, płeć, 

orientację seksualną, 

zawód, status społeczno-

ekonomiczny i/lub 

zdrowotny itp.

Edukacja to rozwój wiedzy, 

postaw, przekonań i 

zachowań danej osoby, 

będący wynikiem procesu 

uczenia się.
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AFormalna edukacja rówieśnicza to edukacja ró-

wieśnicza w klubach młodzieżowych, instytucjach 

pozarządowych lub ośrodkach szkoleniowych. 

Tego typu programy są zwykle tworzone według 

określonych programów, metodologii i struktur.

2.5. 
Etyka w programach 
opartych na podejściu 
rówieśniczym 
Aby programy obejmujące edukację rówieśniczą 

odniosły sukces i były akceptowane, konieczne 

jest przede wszystkim przestrzeganie pewnych 

zasad etycznych.

Wszystkie osoby zaangażowane w program oraz 

sam program muszą przestrzegać ustalonego ko-

deksu etycznego, który dotyczy relacji interper-

sonalnych członków zespołu oraz relacji z grupą 

docelową i obejmuje następujące zasady:

PRZESTRZEGANIE, PROMOWANIE I OCHRO-

NA PRAW CZŁOWIEKA I PRAW DZIECI

Program edukacji rówieśniczej i wszystkie jego 

elementy powinny respektować i promować za-

sady praw człowieka i praw dziecka. Wszyscy 

uczestnicy programu edukacji rówieśniczej po-

winni być zaznajomieni z podstawowymi prawami 

człowieka i dziecka, a podczas realizacji programu 

powinni aktywnie przyczyniać się do ich respekto-

wania, promowania i urzeczywistniania.

Na przykład, jeśli program jest skierowany do mło-
dych Romów, należy wziąć pod uwagę, jakie prawa 
Romów są naruszane w społeczeństwie, czy program 
to dostrzega i czy odpowiednio odnosi się do tego pro-
blemu.

PIELĘGNOWANIE RÓWNOŚCI I TOLERANCJI   

SZACUNEK DLA RÓŻNIC KULTUROWYCH I 

INNYCH RÓŻNIC

Wszystkie osoby uczestniczące w programie edu-

kacji rówieśniczej są równoprawnymi uczestnika-

mi działań przewidzianych w programie. Działania 

te prowadzone są w duchu tolerancji i wzajemne-

go poszanowania godności osoby i wyjątkowości 

każdego/każdej z uczestników, ze zrozumieniem i 

współpracą opartą na komunikacji bez przemocy.

Edukator rówieśniczy to osoba ze środowiska, np. 

Twój rówieśnik, która posiada informacje na dany 

temat i jest przeszkolona do przekazywania tych 

informacji w nieformalnej atmosferze (na impre-

zie, na wycieczce, w kawiarni itp.) lub na zorgani-

zowanym wykładzie (w szkole, ośrodku młodzie-

żowym itp.).

Osoba pracująca z młodzieżą to osoba, która pra-

cuje z młodymi ludźmi nad ich rozwojem osobi-

stym, społecznym i edukacyjnym w środowisku 

nieformalnym, stosując procesy edukacyjne oraz 

metody opieki i spędzania czasu wolnego.

Pracując w obszarze narkotyków, pracownik ró-

wieśniczy wykorzystuje swoje doświadczenie 

życiowe związane z używaniem substancji, wzbo-

gacając je o umiejętności nabyte podczas formal-

nego szkolenia, aby świadczyć usługi wspierające 

inne osoby używające substancji. 

W procesie tworzenia programu dla młodzieży 

obejmującego tematykę związaną z używaniem 

substancji warto, a nawet zaleca się, aby do ze-

społu zaangażować nie tylko osoby pracujące z 

młodzieżą, ale także edukatorów rówieśniczych 

i osoby pracujące z rówieśnikami. Mogą oni ko-

rzystać ze swoich bezpośrednich doświadczeń w 

zakresie zmiany zachowań związanych z używa-

niem substancji oraz oferować innym wyjątkowe 

i cenne wsparcie poprzez dzielenie się podobnymi 

doświadczeniami, co jest niezbędne w procesie 

uczenia się i zmiany zachowań.

2.4. 
Formalna i 
nieformalna edukacja 
rówieśnicza 
Nieformalna edukacja rówieśnicza odnosi się do 

pracy z pojedynczymi osobami lub małymi grupa-

mi osób w środowisku nieformalnym lub niezor-

ganizowanym, takim jak praca uliczna i środowi-

skowa (outreach). Zazwyczaj nieformalna praca 

rówieśnicza skierowana jest do grup najbardziej 

zagrożonych, które zwykle przebywają poza zor-

ganizowanymi środowiskami, np. dzieci romskie 

w osiedlach.

Na przykład edukator powinien dobrze znać tradycję 
i specyfikę kulturową grupy społecznej, do której nale-
żą uczestnicy programu. Ponadto powinien pogłębiać 
swoją wiedzę o kulturowych osobliwościach i cechach 
charakterystycznych uczestników programu, aby jak 
najlepiej realizować program oraz promować kultu-
rę równości i ducha tolerancji. Edukatorzy nie mogą 
również okazywać sympatii jednej części grupy lub 
jednostce, ani też niechęci do kogokolwiek.

PROMOWANIE RÓWNOŚCI PŁCI

Dobry program edukacji rówieśniczej jest wrażli-

wy na specyfikę płci, wspiera i promuje równość 

płci — we wszystkich elementach programu. 

Równość między płciami jest wbudowana we 

wszystkie komponenty programu, tzn. program 

opowiada się za równym traktowaniu chłopców, 

dziewcząt i osób niebinarnych na każdym etapie 

realizacji programu. Plan monitoringu i ewaluacji 

programu zawiera także wskaźniki służące moni-

torowaniu równości płci.

Na przykład w programach dotyczących zdrowia 
reprodukcyjnego często nie uwzględnia się w wystar-
czającym stopniu specyficznych problemów chłop-
ców związanych ze zdrowiem seksualnym. Z drugiej 
strony, w programach skierowanych do młodych                 
osób przyjmujących narkotyki drogą iniekcji często                                                                                          
nie zwraca się wystarczającej uwagi na specyfikę po-
pulacji kobiet i ich problemy, np. w relacjach z part-
nerem itp.

PROFESJONALIZM WSZYSTKICH OSÓB 

ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ 

PROGRAMU

Profesjonalizm w pracy oznacza odpowiedni po-

ziom wiedzy ogólnej i kierunkowej (w tym przy-

padku dot. narkotyków), wiedzy proceduralnej 

oraz ich właściwe zastosowanie, zwłaszcza ze 

względu na specyfikę grupy docelowej programu.

Profesjonalizm oznacza ciągłe doskonalenie, tzn. 

rozwijanie wiedzy i doskonalenie umiejętności re-

alizatorów programu, a tym samym jakości same-

go programu.

Profesjonalizm oznacza świadomość własnych 

możliwości w zakresie wiedzy i umiejętności oraz 

gotowość do korzystania z dodatkowych zasobów 

ludzkich lub innych, np. kierowanie grupy odbior-

ców do ekspertów i innych instytucji pomoco-

wych/edukacyjnych.

W pracy z grupą docelową lub poszczególnymi 

osobami edukator rówieśniczy nie narzuca swoich 

opinii i wartości, ale zachęca wszystkich uczestni-

ków do myślenia i samooceny własnych wartości.

W pracy z grupą docelową realizatorzy programu 

nie opierają się na postawach i koncepcjach, które 

wykraczają poza ramy programu, ani ich nie wy-

korzystująs.

Wszyscy realizatorzy programu są współodpo-

wiedzialni za powodzenie programu i traktują 

przekazywane przez siebie informacje z jak naj-

większą odpowiedzialnością.

Na przykład, edukator nie powinien podawać infor-
macji, których wiarygodność jest wątpliwa. W przy-
padku niepewności edukator odwołuje się do osoby 
lub instytucji, która posiada aktualne i wiarygodne 
informacje.

ZAPEWNIENIE I OCHRONA POUFNOŚCI

Wszyscy uczestnicy programu znają i szanują za-

sady poufności oraz tworzą bezpieczne środowi-

sko dla uczestników programu. Poufne i osobiste 

informacje mogą być w razie potrzeby przekazy-

wane wyłącznie przełożonemu.

Na przykład edukator ma obowiązek nie prezento-
wać poza grupą warsztatową treści o charakterze 
osobistym, którymi dzielą się uczestnicy.

Edukator ma również obowiązek nie dopuścić do 
osobistych zwierzeń, jeśli uważa, że inni uczestnicy/
uczestniczki nie są w pełni zaznajomieni z zasadami 
poufności.

DAWANIE OSOBISTEGO PRZYKŁADU

Edukator swoim zachowaniem daje pozytywny 

przykład, prowadząc zdrowy styl życia.

Wiarygodność członków zespołu jest wynikiem 

współistnienia osobistych postaw i wartości edu-

katorów oraz postaw i wartości programu i orga-

nizacji, która jest jego realizatorem.

Postawy etyczne, jak i postawy w ogóle, buduje się 

nieustannie. Zalecana jest systematyczna i ciągła 

praca nad budowaniem osobistych postaw i za-

sad etycznych, w tym przezwyciężanie uprzedzeń 

wobec określonej grupy docelowej, jeśli takie się 

pojawią.



R
O

Z
D

Z
IA

Ł
 2

58 59

P
R

A
C

A
 Z

 M
ŁO

D
Z

IE
Ż

Ą
 I 

P
R

A
C

A
 R

Ó
W

IE
ŚN

IC
Z

A2.6.1. Ocena potrzeb 
Ocena potrzeb jest pierwszym i najważniejszym 

krokiem w planowaniu każdej inicjatywy. Ale co 

to w ogóle jest potrzeba? Mówiąc najprościej, po-

trzeba to różnica między sytuacją obecną a sytu-

acją pożądaną. Aby ocenić potrzeby społeczności 

lub konkretnej populacji, należy wybrać obszar 

docelowy i prawidłowo zidentyfikować główny 

problem. Dokładniej rzecz ujmując, kroki te obej-

mują: (i) identyfikację grupy, której dotyczy pro-

blem; (ii) podjęcie decyzji o zasięgu; (iii) identyfi-

kację głównych grup mających wpływ na sytuację; 

(iv) tworzenie powiązań; (v) zbieranie danych; 

oraz (vi) analizę danych i sporządzenie raportu 

z oceny potrzeb, zawierającego informacje doty-

czące tego, co powinien osiągnąć wasz program 

edukacji rówieśniczej.

W procesie oceny potrzeb kluczowe znaczenie 

ma zebranie szczegółowych i wyczerpujących 

informacji na temat sytuacji (np. używania nar-

kotyków) oraz zrozumienie populacji docelowej, 

co oznacza uwzględnienie perspektyw i potrzeb 

społeczności, co pozwala na odpowiednie dosto-

sowanie programu.

Na przykład, jeśli osobista postawa edukatora rówie-
śniczego jest sprzeczna z poglądami standaryzowa-
nego programu edukacji rówieśniczej, edukatorowi 
nie wolno jej wyrażać, a zwłaszcza przedstawiać jako 
postawy promowanej przez program.

Jeśli w ramach działań edukacyjnych promuje się 
określone zachowania i postawy, to edukator ma 
obowiązek nie odbiegać od promowanych zachowań i 
postaw swoim osobistym zachowaniem i postawami.

2.6. Planowanie 
edukacji rówieśniczej
Planowanie edukacji rówieśniczej nie różni się od 

planowania jakiejkolwiek inicjatywy w obszarze 

pomocy społecznej, profilaktyki narkotykowej 

itp. Obejmuje ono kilka kroków, które — jeśli 

są wykonywane starannie i w uporządkowany 

sposób — zapewniają adekwatność, skuteczność 

i efektywność działań.

Rysunek 4. Cykl planowania działań profilaktycznych. Źródło: EMCDDA 2011.

2.6.2. Ocena zasobów 
Ocena zasobów jest kolejnym krokiem w plano-

waniu działań. Oczywiście zasoby (np. środki fi-

nansowe, zasoby ludzkie, możliwości, czas) są 

ograniczone, dlatego też ograniczają możliwy za-

kres działań w ramach edukacji rówieśniczej. Ist-

nieją dwie główne kategorie zasobów, które nale-

ży wziąć pod uwagę: zasoby społeczności lokalnej 

i zasoby wewnętrzne organizacji.

Ocena zasobów społeczności lokalnej jest waż-

na, ponieważ program może odnieść sukces tylko 

wtedy, gdy jest wspierany przez społeczność lo-

kalną, a ludzie chcą i mogą się w niego zaangażo-

wać. Oznacza to, że należy ocenić zdolność i goto-

wość społeczności do zaangażowania się, a także 

potencjalne źródła poparcia i sprzeciwu wobec 

działań. Tę ostatnią część oceny zasobów moż-

na przeprowadzić za pomocą analizy interesari–                                                            

uszy — jest to ćwiczenie polegające na sporządze-

niu mapy interesariuszy w kontekście ich poparcia 

lub sprzeciwu wobec programu oraz poziomu ich 

władzy (czyli tego, w jakim stopniu mogą wpłynąć 

na interwencję)37.

Ocena wewnętrznych zasobów pomaga w okre-

śleniu możliwego do zrealizowania zakresu 

programu. Różne programy wymagają różnych 

zasobów; dlatego należy zastanowić się nad po-

trzebnymi pracownikami (jakie powinni mieć do-

świadczenie? jakie umiejętności?), infrastrukturą 

i zasobami operacyjnymi, technologią, finansowa-

niem, relacjami ze społecznością docelową i inny-

mi organizacjami zawodowymi w danej dziedzinie 

itp. Ocena potencjału wewnętrznego jest częścią 

analizy SWOT — ćwiczenia mającego na celu 

określenie mocnych i słabych stron organizacji, jej 

szans i zagrożeń. W skrócie, mocne strony to we-

wnętrzne, korzystne cechy organizacji, słabe stro-

ny to wewnętrzne, negatywne cechy organizacji, 

szanse to zewnętrzne, pozytywne cechy ("szan-

se", które można zidentyfikować w środowisku 

zewnętrznym), a zagrożenia to zewnętrzne, nie-

korzystne cechy — możliwe negatywne zjawiska 

w środowisku zewnętrznym38.

2.6.3. Opracowanie 
programu edukacji 
rówieśniczej 
Na etapie formułowania programu edukacji ró-

wieśniczej głównym zadaniem jest jasne określe-

nie kluczowych elementów programu, jego treści 

i struktury. Sformułowanie programu służy jako 

podstawa do zaprojektowania działań. Jest to naj-

bardziej złożona część planowania działań, wy-

magająca znacznej uwagi i umiejętności.

Po pierwsze, należy określić cele programu, naj-

lepiej biorąc pod uwagę efekty krótko-, średnio- i 

długoterminowe. Na przykład, w wyniku progra-

mu edukacji rówieśniczej uczestnicy zdobywają 

nową wiedzę na temat substancji psychoaktyw-

nych. W rezultacie dokonują bardziej świado-

mych wyborów dotyczących używania substancji, 

a w dłuższej perspektywie ich bezpieczeństwo 

i stan zdrowia są na wyższym poziomie niż bez 

interwencji. W formułowaniu celów interwencji 

należy kierować się tzw. kryteriami S.M.A.R.T. 

Ten angielski akronim ten oznacza cechy dobrze 

sformułowanych celów: powinny one być kon-

kretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w 

czasie39.

Po drugie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo 

skuteczności działań w osiąganiu celów, należy 

zastosować model teoretyczny (lub logiczny) 

programu. Model teoretyczny to zbiór założeń, 

37 Więcej informacji w: Narzędzia umysłu. Analiza interesariuszy. Edynburg; Emerald World Limited, 2022.

 https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm

38 Więcej informacji można znaleźć w: McVicar S (2012). Jak najlepiej wykorzystać analizę SWOT. Keene, NH; The Hannah 

 Grimes Center for Entrepreneurship.

 https://www.hannahgrimes.com/544

39 Więcej na ten temat znajdziesz w: Narzędzia umysłu. Cele SMART. Jak sprawić, aby Twoje cele były osiągalne. Edynburg; 

 Emerald World Limited, niedatowane.

 https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
https://www.hannahgrimes.com/544
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
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Aktóre są ze sobą powiązane, tzn. tworzą łańcuch 

przyczynowo-skutkowy, który wyjaśnia, w jaki 

sposób dochodzi do zmian dzięki uzyskanym 

efektach.

Po trzecie, należy zdefiniować populację docelową, 

skupiając się na konkretnych, wyraźnych i 

uzasadnionych kryteriach dotyczących tego, kto 

jest "w środku", a kto "na zewnątrz". Definicja 

populacji docelowej powinna być oparta na ocenie 

potrzeb.

Po czwarte, należy określić środowisko, w 

którym będzie realizowana inicjatywa edukacji 

rówieśniczej, tzn. środowisko, w którym program 

będzie realizowany.

Po piąte, kluczowa jest dokładna analiza 

dostępnej literatury lub opinii ekspertów na dany 

temat. Należy upewnić się, że program edukacji 

rówieśniczej jest oparty na dowodach naukowych.

Na koniec należy określić harmonogram 

programu, aby móc monitorować jego postępy 

oraz zaplanować podział pracy i zasobów. 

Narzędziem pomocnym w określeniu osi czasu 

jest wykres Gantta — wykres słupkowy ilustrujący 

harmonogram projektu40.

2.6.4. Projektowanie 
działań 
Etap projektowania działań polega na zaplano-

waniu rzeczywistych zajęć w programie edukacji 

rówieśniczej. Aby osiągnąć cele programu, należy 

zadbać o to, by zajęcia były znaczące i angażujące 

dla uczestników. Należy też zadbać o stworzenie 

przyjaznej atmosfery, w której relacje oparte są na 

wzajemnym szacunku i współpracy, a podstawo-

wymi wartościami są różnorodność i otwartość.

W przypadku oddziaływań długofalowych progra-

my edukacji rówieśniczej powinny być tak skon-

struowane, aby każdy kolejny etap opierał się na 

poprzednim (poprzednich). Ważne jest jednak, 

aby ocenić, czy długotrwała relacja z uczestnikami 

jest w ogóle możliwa. W niektórych przypadkach 

najlepszym wyborem mogą być działania krótko-

terminowe.

Co ważne, na etapie projektowania działań, nale-

ży także określić kryteria zakończenia programu. 

W kontekście edukacji rówieśniczej osiągnięcie 

celów programu jest często opóźnione w cza-

sie. Dlatego konieczne jest określenie kryteriów 

zakończenia programu na poziomie produktów 

lub działań. Na przykład, jeśli organizujesz serię 

warsztatów, ustal, ile warsztatów może opuścić 

uczestnik, aby mimo to ukończyć program.

2.6.5. Zarządzanie 
i przygotowanie 
zasobów 
Zarządzanie i przygotowanie zasobów obejmuje 

kilka elementów:

1. Zilustrowanie planu programu — należy 

opracować plan, który zawiera wszystkie nie-

zbędne zadania i działania.

2. Planowanie finansów — należy przygotować 

budżet na przeprowadzenie działań.

3. Stworzenie zespołu — pracownicy zaangażo-

wani w program edukacji rówieśniczej powin-

ni posiadać odpowiednie umiejętności i wie-

dzę fachową, a zakres obowiązków każdego z 

nich powinien być jasno określony.

4. Rekrutacja i prowadzenie uczestników —            

należy wybrać odpowiednie osoby z uprzed-

nio zdefiniowanej grupy docelowej.

5. Przygotowanie materiałów programowych — 

dotyczy to nie tylko materiałów rozdawanych 

uczestnikom (np. podręczników, przewod-

ników), ale także pomieszczeń, niezbędnego 

sprzętu itp.

40 Więcej informacji czym jest wykres Gantta znajdziesz pod linkiem? https://www.gantt.com/

6. Przygotowanie opisu programu — należy 

przygotować szczegółowy opis programu 

(w tym działań, celów itp.), tak aby wszyscy 

odpowiedni interesariusze, w tym potencjalni 

uczestnicy, mogli uzyskać informacje na jego 

temat.

2.6.6. Realizacja i 
monitorowanie 
Realizacja programu edukacji rówieśniczej musi 

być wierna planowi programu i zapewniać jak 

najlepszą jakość działań. Wszelkie doraźne i swo-

bodne zmiany w stosunku do pierwotnego planu 

mogą zagrozić skuteczności programu, a tym sa-

mym osiągnięciu jego celów.

Monitorowanie powinno być integralną częścią 

realizacji działań. Należy stale zbierać dane doty-

czące procesu i analizować je w celu zapewnienia 

jakości.

Co ważne, monitorowanie realizacji programu 

może ujawnić potrzebę wprowadzenia poprawek, 

na przykład jeśli okaże się, że nie osiągnięto za-

łożonych rezultatów lub jeśli wystąpią problemy 

z rezygnacją uczestników. Modyfikacji należy do-

konywać tylko wtedy, gdy są one niezbędne do 

utrzymania jakości programu lub jego ulepszenia. 

Powinny one być dobrze uzasadnione i udoku-

mentowane oraz zgodne z celami programu.

2.6.7. Ocena końcowa 
Ewaluację końcową przeprowadza się po zakoń-

czeniu programu edukacji rówieśniczej. Celem 

ewaluacji jest ocena skuteczności interwencji, 

czyli zbadanie, w jakim stopniu udało się osią-

gnąć zamierzone cele i czy wystąpiły jakieś nie-

zamierzone (pozytywne lub negatywne) efekty. 

Ewaluacja może koncentrować się na wynikach —                                                                                               

zakresie zmian, jakie zaszły w uczestnikach w 

kontekście celów programu, oraz na procesie — 

sposobie osiągnięcia tych zmian.

Należy wybrać najbardziej realny plan ewaluacji, 

biorąc pod uwagę posiadane zasoby, i przedsta-

wić go w formie pisemnej. Najważniejszym ele-

mentem planu ewaluacji są wskaźniki ewaluacji. 

Powinny one być jasne, mierzalne i wynikać z ce-

lów programu.

2.6.8. Upowszechnienie  
i doskonalenie 
Ewaluacja końcowa dostarcza informacji o sku-

teczności działań. Na podstawie tych informacji 

należy podjąć decyzję, czy program należy za-

kończyć, czy kontynuować. Z zasady programy 

edukacji rówieśniczej o udowodnionej wysokiej 

skuteczności powinny być kontynuowane. Ponad-

to wyniki ewaluacji mogą służyć jako podstawa do 

korekty programu w celu poprawy jego jakości, 

realizacji, skuteczności itp. Dane z monitoringu 

i ewaluacji powinny być starannie analizowane, 

zwłaszcza jeśli cele programu nie zostały osią-

gnięte. W każdym przypadku wyciągnięte wnioski 

należy wykorzystać jako podstawę do planowania 

przyszłych działań.

Upowszechnianie wyników realizacji działań, a 

także ewentualnie raportu z ewaluacji, jest waż-

ne z kilku powodów. Po pierwsze, pozwala ono 

na poinformowanie odpowiednich interesariuszy 

o wynikach programu. Po drugie, może pomóc 

w kontynuacji programu poprzez jego promo-

cję wśród darczyńców i społeczności. Po trzecie, 

pomaga zwiększyć widoczność i może zainspiro-

wać innych do współpracy z daną organizacją. Po 

czwarte, może zwiększyć poziom zainteresowa-

nia programem wśród grupy docelowej. Wresz-

cie, może służyć jako podstawa lub inspiracja dla 

innych edukatorów rówieśniczych do tworzenia 

własnych programów.

https://www.gantt.com/
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A2.7. Rozwój 
umiejętności
2.7.1. Jakie                    
umiejętności 
są potrzebne 
pracownikowi 
rówieśniczemu 
i edukatorowi 
rówieśniczemu?
Edukator rówieśniczy powinien być wrażliwy, 

otwarty, być dobrym słuchaczem i osobą ko-

munikatywną. Powinien być akceptowany przez 

społeczność lokalną i być godny zaufania. Krótko 

mówiąc, powinien posiadać dobre umiejętności 

interpersonalne. Edukator rówieśniczy powinien 

także rozwijać umiejętności przywódcze i moty-

wacyjne. Edukacja rówieśnicza to nie tylko ucze-

nie innych; to także ciągłe uczenie się i rozwijanie 

własnych możliwości.

2.7.2. Rekrutacja i 
selekcja pracowników 
rówieśniczych 
i edukatorów 
rówieśniczych
Dla dobrej pracy z młodzieżą i programów edu-

kacji rówieśniczej bardzo ważne jest rozwijanie 

umiejętności edukatorów rówieśniczych. Zasta-

nawiając się nad wyborem edukatora/edukatorów 

rówieśniczych, należy pamiętać o ich zaintereso-

waniach i specjalizacjach, a także o odbiorcach, z 

którymi będą pracować. Wszystkie te elementy 

odgrywają kluczową rolę i mogą pomóc zarówno 

edukatorom, jak i organizacjom realizującym pro-

gramy w lepszej realizacji działań, tak by zapewnić 

dobre zrozumienie wśród wszystkich zaangażo-

wanych. To właśnie tutaj ich wiedza i umiejętności 

miękkie mogą naprawdę zaowocować.

2.7.3. 
Umiejętności miękkie
Umiejętności miękkie to kompetencje nietech-

niczne, które wpływają na sposób pracy. Innymi 

słowy, są to cechy osobiste, w tym zdolności ko-

munikacyjne, umiejętności interpersonalne, po-

stawy, umiejętność rozwiązywania problemów, 

praca zespołowa i inne. W edukacji rówieśniczej 

umiejętności miękkie są niezbędne, ponieważ 

edukatorzy rówieśniczy stale wchodzą w inte-

rakcje z innymi. W tym rozdziale omówimy kilka 

kluczowych umiejętności miękkich w edukacji ró-

wieśniczej.

2.7.3.1. Prawość
Prawość oznacza bycie uczciwym oraz przestrze-

ganie silnych zasad moralnych i etycznych. Pra-

wość oznacza, że zawsze i w każdych okoliczno-

ściach postępuje się właściwie. Osoba uczciwa 

nie jest skorumpowana, a jej przywiązanie do 

określonych zasad etycznych jest konsekwentne i 

bezwzględne. Jest oczywiste, że bycie osobą pra-

wą jest dość złożonym pojęciem i umiejętnością, 

która łączy w sobie kilka cech osobistych niższego 

rzędu, takich jak:

 — Szczerość, czyli otwarte mówienie o swoich 

przekonaniach i mówienie prawdy. Oznacza 

to także, że nie wykorzystujemy innych, także 

poprzez ukrywanie swoich prawdziwych mo-

tywacji i pobudek.

 — Szacunek, czyli akceptowanie ludzi taki-

mi, jakimi są, niezależnie od ich poglądów 

czy zachowań. Szacunek to także rozumie-

nie znaczenia osoby jako takiej, co skutkuje 

uprzejmym stosunkiem do niej.

 — Odpowiedzialność, czyli przyjmowanie zobo-

wiązań i ponoszenie konsekwencji za swoje 

decyzje i działania. Bycie odpowiedzialnym 

oznacza nieobwinianie innych i nieusprawie-

dliwianie się, gdy coś nie idzie zgodnie z pla-

nem.

 — Pomaganie innym, czyli bycie świadomym 

swojego otoczenia i gotowym do reagowania 

na zauważone potrzeby, w tym sytuacje, w 

których zmienia się swoje plany, aby dostoso-

wać się do potrzeb innych.

2.7.3.2. Umiejętności 
komunikacyjne
Umiejętności komunikacyjne mają fundamental-

ne znaczenie w każdej sytuacji, w której musimy 

wchodzić w interakcje z innymi ludźmi. Komuni-

kacja to droga dwukierunkowa, obejmująca prze-

kazywanie informacji przez jedną osobę i odbiera-

nie jej przez drugą, przy czym obie te czynności są 

równie ważne.

Umiejętności komunikacyjne obejmują trzy pod-

stawowe kategorie: komunikację werbalną, komu-

nikację niewerbalną oraz umiejętność słuchania. 

Są one ze sobą powiązane, co oznacza, że w prak-

tyce nie można ich w pełni od siebie oddzielić.

Komunikacja werbalna to po prostu używanie 

słów do przekazywania informacji innym oso-

bom. Skuteczne mówienie oznacza dobieranie 

odpowiednich słów w różnych kontekstach i do 

różnych odbiorców (np. impreza a konferencja), 

kontrolowanie sposobu mówienia (np. poziomu 

zaangażowania, podekscytowania, zainteresowa-

nia) oraz sposobu wspierania przekazu za pomocą 

komunikacji niewerbalnej. Kluczowym elementem 

skutecznej komunikacji werbalnej jest także ak-

tywne słuchanie.

Skuteczność komunikacji werbalnej można popra-

wić, stosując różne techniki, np:

Podtrzymywanie oznacza wzmacnianie i odnosi 

się do używania zachęcających słów oraz wspie-

rania ich za pomocą komunikacji niewerbalnej, np. 

potakiwania głową, utrzymywania kontaktu wzro-

kowego, pozytywnej i przyjaznej mimiki twarzy.

Oddawanie  odnosi się do aktywnego i prawdzi-

wego słuchania osoby, z którą się komunikujemy, 

oraz parafrazowania jej słów, wyrażania jej komu-

nikatów, ale także uczuć własnymi słowamis.

Wyjaśnianie odnosi się do nieosądzającego zada-

wania pytań osobie, z którą się komunikujemy, i 

dzielenia się z nią istotą jej komunikatów (tak jak 

je rozumiemy).

Zadawanie pytań to sposób pozyskiwania infor-

macji od osoby, z którą się komunikujemy. Zada-

wanie pytań może być pomocne w rozpoczęciu 

rozmowy i wyrażeniu autentycznego zaintereso-

wania osobą.

Komunikacja niewerbalna to ta część komu-

nikacji, która nie opiera się na używaniu słów. 

Obejmuje ona wysyłanie ukrytych komunikatów 

poprzez bliskość fizyczną, postawę, język ciała 

(gesty), dotyk, mimikę twarzy, spojrzenie, gło-

śność i ton głosu itp. Komunikaty te mogą pełnić 

wiele funkcji, na przykład mogą być pomocne w 

powtarzaniu, akcentowaniu, uzupełnianiu lub na-

wet zastępowaniu komunikacji werbalnej. W re-

zultacie poprzez komunikację niewerbalną moż-

na okazać zainteresowanie lub troskę, zbudować 

zaufanie lub wyrazić uczucia i intencje. Z drugiej 

strony, szczególnie w przypadkach, gdy komuni-

katy niewerbalne są sprzeczne z treścią komuni-

katów werbalnych, może to wywołać podejrzenia, 

brak zaufania, zwiększyć dystans emocjonalny i w 

inny sposób podważyć relację.

Komunikacja niewerbalna jest bardziej skompliko-

wana niż werbalna. Po pierwsze, często jest nie-

świadoma, co może powodować niezamierzone 

wysyłanie komunikatów. Po drugie, jej znaczenie 

jest niejasne i w dużym stopniu zależy od kon-

tekstu, osób zaangażowanych i kultury. Wresz-

cie, bardzo trudno jest interpretować pojedynczy 

przejaw komunikacji niewerbalnej w oderwaniu 

od kontekstu, ponieważ każdy wyraz czy gest jest 

integralnym elementem większej całości, obejmu-

jącej zarówno inne komunikaty niewerbalne, jak i 

werbalne.

Słuchanie jest podstawową umiejętnością w ko-

munikacji, której nie należy mylić z samym sły-
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szeniem tego, co się mówi. Istnieje kilka rodzajów 

słuchania, na przykład słuchanie informacyjne, 

stronnicze, całościowe, empatyczne itd.

W edukacji rówieśniczej niezwykle ważna jest 

umiejętność zwana "aktywnym słuchaniem". 

Aktywne słuchanie oznacza świadome i pełne 

skupienie się na osobie mówiącej, zrozumienie i 

przetrawienie jej przekazu, a następnie udziele-

nie odpowiedzi w przemyślany i znaczący sposób. 

Aktywne słuchanie charakteryzuje się nieosądza-

jącą postawą, cierpliwością, werbalnym i niewer-

balnym wyrażaniem zaangażowania, zadawaniem 

pytań, refleksją, wyjaśnianiem i podsumowywa-

niem. Aktywne słuchanie pomaga w zdobywaniu 

informacji, budowaniu i rozwijaniu relacji, współ-

odczuwaniu z innymi, lepszym zrozumieniu sytu-

acji oraz identyfikowaniu i rozwiązywaniu proble-

mów i nie tylko.

2.7.3.3. Umiejętności 
interpersonalne 
Umiejętności interpersonalne to zestaw umiejęt-

ności niezbędnych do interakcji z innymi, zarówno 

indywidualnych, jak i grupowych. Są one zwią-

zane z inteligencją emocjonalną (EQ — ilorazem 

emocjonalnym), w przeciwieństwie do umiejęt-

ności technicznych (np. analiza danych, rachun-

kowość), które są związane z IQ — ilorazem in-

teligencji. Poziom umiejętności interpersonalnych 

może do pewnego stopnia zależeć od osobowości 

i instynktu; dlatego niektórzy ludzie są postrzega-

ni jako bardziej "naturalnie dobrzy w kontaktach z 

innymi", a inni jako mniej. Umiejętności interper-

sonalnych można się nauczyć; proces uczenia się 

wymaga jednak praktyki w interakcjach z innymi, 

a nie czytania podręczników. 

Niektóre z umiejętności interpersonalnych nie-

zbędnych w pracy w ramach edukacji rówieśniczej 

to: znajomość siebie i innych, empatia, zarządza-

nie konfliktami i ich rozwiązywanie, konstruktyw-

na informacja zwrotna, umiejętności motywacyjne 

oraz umiejętność pracy w zespole. W pracy z ró-

wieśnikami ważne jest także, aby nastawienie do 

innych było przyjazne i pełne współczucia. Dobry 

pracownik rówieśniczy to osoba, która troszczy 

się o innych, jest cierpliwa, szanuje każdego, jest 

wrażliwa i w razie potrzeby zapewnia pocieszenie.

2.7.3.4. Rozwiązywanie 
problemów 
Rozwiązywanie problemów to proces polegający 

na stosowaniu ustalonych lub doraźnych metod w 

celu znalezienia rozwiązań napotkanych proble-

mów i wyzwań. Obejmuje on kilka etapów:

1. Identyfikacja problemu

2. Analizowanie problemu

3. Opisanie problemu

4. Poszukiwanie pierwotnej przyczyny 

(przyczyn) problemu

5. Opracowywanie pomysłów na możliwe 

rozwiązania

6. Ocena rozwiązań

7. Wybór rozwiązania i jego wdrożenie

8. Ocena wyników.

Umiejętność rozwiązywania problemów pozwala 

na szybkie i skuteczne rozwiązywanie pojawiają-

cych się problemów. Dlatego też do podstawo-

wych umiejętności przydatnych w tym kontekście 

należą: myślenie analityczne, wyszukiwanie da-

nych, kreatywność, podejmowanie decyzji i ko-

munikatywność.

Posiadanie umiejętności rozwiązywania proble-

mów pozwala nam w większym stopniu kontrolo-

wać nasze otoczenie.

2.7.4. Zasady i 
obowiązki pracownika 
rówieśniczego 
i edukatora 
rówieśniczego 
Podczas opracowywania programu opartego na 

edukacji rówieśniczej konieczne jest stworzenie 

zasad, które jasno określą zakres pracy i będą 

wskazówkami dla edukatorów rówieśniczych. 

Taki zbiór zasad nie tylko zapewnia etyczne ramy 

pracy, ale także służy ochronie obu stron — edu-

katora i osoby biorącej udział w procesie — przed 

przekroczeniem pewnych granic. Jest to bardzo 

ważne, ponieważ w pracy rówieśniczej porusza-

my tematy związane ze zdrowiem psychicznym, 

dobrym samopoczuciem i wybieraniem zdrow-

szych wzorców w życiu, przy omawianiu których, 

nieprzemyślane działania edukatora mogą mieć 

negatywny wpływ na jednostkę.

Wiele organizacji pracujących metodą, już na 

samym początku realizacji programu tworzy 

kodeks etyczny, aby ułatwić edukatorom 

rówieśniczym pełne zrozumienie swojej roli, 

obowiązków i zasad. W oparciu o standardy 

etyczne obowiązujące przy realizacji programu 

edukacji rówieśniczej, poniżej przedstawiamy 

zbiór zasad wraz z wyjaśnieniem, dlaczego jest 

to szczególnie ważne i jak wdrożyć te zasady w 

pracy.

Ustanowienie jasnego systemu kierowania 

osób, które potrzebują takiego skierowania, do 

odpowiednich specjalistów. Jest to szczególnie 

ważne w kontekście edukacji narkotykowej — 

może się zdarzyć, że uczestnicy programu 

zgłoszą problemy lub obawy związane z 

używaniem substancji przez nich samych lub 

ich przyjaciół. Edukatorzy rówieśniczy muszą 

być przygotowani na taką ewentualność i 

wiedzieć, gdzie można znaleźć najbliższe 

placówki służby zdrowia, lekarzy i specjalistów.

JAK WDROŻYĆ:

Do obowiązków osoby pracującej 

z rówieśnikami należy przekazywanie 

swojej wiedzy i umiejętności w taki sposób, 

by pomóc w tworzeniu zdrowszych wzorców 

i poszerzaniu wiedzy młodych ludzi. Edukator 

rówieśniczy powinien robić to w taki sposób, 

by nie wykorzystywać swojej pozycji 

w stosunku do innych.

Szkoląc pracowników rówieśniczych, zadbaj 

o to, by potrafili oni przekazywać wiedzę bez 

przyjmowania roli nauczyciela, bez używania 

dyrektywnego tonu wypowiedzi. Edukator 

rówieśniczy jest przewodnikiem, mentorem —

pokazuje drogę, ale nie narzuca kierunku. 

Szanowanie wyborów jednostki przyczynia się 

do budowania poczucia własnej skuteczności, 

a to umożliwia świadome dokonywanie 

zdrowszych wyborów.

DLA EDUKATORÓW RÓWIEŚNICZYCH:

JAK WDROŻYĆ:

Praca rówieśnicza jest dobrą metodą 

rozwiązywania wielu problemów, z którymi 

borykają się młodzi ludzie, ale należy 

pamiętać, że każdy znajduje się w innej 

sytuacji. Czasami psychoedukacja grupowa 

nie wystarcza do zmiany postaw - dana 

osoba może potrzebować indywidualnego 

podejścia. Pracownicy rówieśniczy powinni 

mieć jasno określony system skierowań do 

specjalistów dziedzinowych w zależności od 

zidentyfikowanego problemu.

DLA EDUKATORÓW RÓWIEŚNICZYCH:
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Zawsze podawaj uczciwe, dokładne 

informacje. Jest to szczególnie ważne 

w edukacji narkotykowej. We współczesnym 

świecie Internetu młodzi ludzie są w stanie 

bardzo szybko zweryfikować wszystkie 

informacje, które otrzymują. Ukrywanie 

lub przeinaczanie faktów może wyjść na 

jaw podczas zajęć, a uczestnicy założą, że 

edukatorzy rówieśniczy nie są godni zaufania.

Programy rówieśnicze powinny być tworzone 

i realizowane w sposób uwzględniający i 

szanujący różnorodność uczestników — 

wszyscy powinni być traktowani jednakowo, 

niezależnie od płci, orientacji seksualnej, języka, 

którym się posługują, miejsca pochodzenia czy 

kultury, w której się wychowali.

Treści poruszane podczas zajęć, ze względu 

na ich wrażliwy charakter, nie powinny być 

udostępniane na zewnątrz. Upewnij się, że 

pracownicy rówieśniczy są osobami godnymi 

zaufania, które będą chronić poufność 

informacji, którymi się z nimi dzielą. Jest 

to szczególnie ważne, gdy chodzi o tak 

delikatne kwestie, jak używanie substancji 

psychoaktywnych.

Pracownicy rówieśniczy muszą być 

przeszkoleni, aby potrafili stworzyć 

atmosferę zaufania i poufności podczas 

zajęć. Zapewnienie takiej atmosfery 

pozwala uczestnikom otworzyć się i 

aktywnie uczestniczyć w procesie, co jest 

niezbędne, aby edukacja narkotykowa była 

skuteczna.

Wyjątkiem od zasady poufności jest 

sytuacja, gdy istnieje obawa, że zdrowie 

lub życie uczestnika może być zagrożone.

Pamiętaj, że inni ludzie nie są zobowiązani 

do dzielenia się swoimi doświadczeniami czy 

problemami — uszanuj to. Bądź też uczciwy 

wobec siebie — Ty też nie masz obowiązku 

dzielenia się pewnymi doświadczeniami.

Nieodłączną cechą dobrego pracownika 

rówieśniczego jest otwartość umysłu. 

Pracownikom rówieśniczym należy uświadomić, 

że ich rola polega na promowaniu pewnych 

wartości, ale nie na ich narzucaniu.

DLA EDUKATORÓW RÓWIEŚNICZYCH:

DLA EDUKATORÓW RÓWIEŚNICZYCH:

DLA EDUKATORÓW RÓWIEŚNICZYCH:

JAK WDROŻYĆ:

UWAGA:

DLA EDUKATORÓW RÓWIEŚNICZYCH:

DLA EDUKATORÓW RÓWIEŚNICZYCH:

Upewnij się, że wiedza, którą dysponują 

pracownicy rówieśniczy, jest aktualna; 

zapewnij im regularne szkolenia.

Podczas opracowywania i realizacji programu 

zadbaj o to, by zajęcia uwzględniały potrzeby 

różnych grup młodzieży — zadbaj o to, 

by program miał charakter integracyjny. 

Zastanów się, gdzie i jak realizować program, 

by był on dostępny, oraz jakiego języka 

używać, by nikogo nie wykluczać. 

Przedyskutuj z rówieśnikami kwestię 

uprzedzeń - skąd się one biorą i jak im 

zapobiegać?

Upewnij się, że atmosfera sprzyja swobodnej 

dyskusji na wrażliwe tematy i zadbaj o to, by 

zajęcia odbywały się z poszanowaniem granic 

uczestników.

Ważnym aspektem jest wyposażenie 

pracowników rówieśniczych w umiejętność 

jasnego definiowania własnych wartości i 

poszanowania wartości innych osób.

JAK WDROŻYĆ:

JAK WDROŻYĆ:

JAK WDROŻYĆ:

JAK WDROŻYĆ:
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A2.8. 
Przekierowania  
i konsultacje

Podczas realizacji działań rówieśniczych możesz 

znaleźć się w sytuacji, w której Twoja wiedza nie 

będzie wystarczająca w stosunku do potrzeb da-

nej osoby i konieczne będzie skorzystanie z bar-

dziej specjalistycznych usług. Dlatego ważne jest 

budowanie i wykorzystywanie relacji z organiza-

cjami i instytucjami, które zapewniają odpowied-

nie wsparcie. W kontekście używania narkotyków 

podstawowe znaczenie mają usługi w zakresie po-

radnictwa, redukcji szkód i leczenia. Należy zapo-

znać się ze sposobami działania poszczególnych 

służb, np. czy są one dostępne dla nieletnich? Czy 

są one nisko- czy wysokoprogowe? Czy dostęp do 

nich wymaga ubezpieczenia zdrowotnego/socjal-

nego?

Aby zadbać o odpowiednie przekierowanie, nale-

ży wykonać kilka kroków:

1. Zbierz informacje o problemie — poproś oso-

bę, aby Ci go opisała

2. Wspieraj osobę w podjęciu decyzji czego 

potrzebuje i czego chce

3. Przedstaw zakres możliwości, udzielając 

informacji o każdej z opcji

4. Wspólnie wybierzcie najlepszą alternatywę41.

41 Więcej na temat systemu skierowań i połączeń można przeczytać na przykład w: Office of Adolescent Health (2020). 

 Skierowania i powiązania z usługami zdrowotnymi przyjaznymi młodzieży. Washington, D.C.; US Department of Health 

 and Human Services. 

 https://opa.hhs.gov/sites/default/files/2020-07/referrals_and_linkages_to_youth_friendly_health_care.pdf

2.9. 
Self-Care 
W pracy doradcy lub edukatora dbanie o własne 

samopoczucie jest niezwykle ważne. Nie można 

skutecznie pomagać innym i wspierać ich, jeśli sa-

memu nie jest się w najlepszej formie. Self-care to 

zestaw czynności i praktyk, które wykonujemy re-

gularnie, by zmniejszyć poziom stresu i poprawić 

swój dobrostan psychiczny i emocjonalny.

W edukacji rówieśniczej, o czym była mowa we 

wcześniejszych częściach tego podręcznika, fun-

damentalne znaczenie ma otwartość na innych 

oraz wrażliwość i empatia. Taka postawa może 

jednak doprowadzić do sytuacji, w której będziesz 

odczuwał zmagania i być może trudne stany emo-

cjonalne osób, z którymi się komunikujesz. Bardzo 

trudnym zadaniem jest znalezienie równowagi 

między poświęcaniem uwagi i empatią wobec ró-

wieśników, a jednoczesnym utrzymywaniem silnej 

więzi z samym sobą i własnymi doświadczeniami, 

nie pozwalając, by praca w zakresie edukacji ró-

wieśniczej zdominowała twoje życie i dobrostan 

psychiczny.

Co można zrobić, aby zapewnić tę równowagę?

Przede wszystkim należy być otwartym na sygna-

ły ostrzegawcze, które mogą się pojawić. Oznacza 

to, że należy mieć oczy szeroko otwarte na do-

świadczenia związane ze stresem, zmartwieniami 

lub poczuciem przytłoczenia i nie zaprzeczać im 

ani ich nie ignorować. Wręcz przeciwnie, należy — 

w miarę możliwości - rozmawiać o trudnych sy-

tuacjach i uczuciach z kolegami, przełożonymi lub 

przyjaciółmi. Stres, niepokój i wypalenie zawodo-

we to najczęstsze problemy, które mogą pojawić 

się w pracy związanej z edukacją rówieśniczą. Aby 

ocenić swoje samopoczucie, można skorzystać z 

narzędzi dostępnych bezpłatnie w Internecie (np. 

autotest wypalenia zawodowego, autotest lęku, 

autotest stresu). Pamiętaj jednak, że takie testy 

nie zastąpią właściwej, profesjonalnej diagnozy i 

traktuj je z przymrużeniem oka.

Jednym z częstych wyzwań, ale też bardzo ważną 

praktyką, której należy przestrzegać, jest nieprzyj-

mowanie pracy do domu. Należy zapewnić jasne 

granice w relacjach z klientami oraz miejsce na 

własne życie prywatne. Istnieje także wiele moż-

liwości oczyszczenia umysłu: od wyładowania 

frustracji na kolegach (niepożądane), przez upra-

wianie sportu, medytację, po zwykłe słuchanie 

muzyki. Pomocne są także regularne sesje super-

wizji w organizacji42.

42 Przykłady działań i ćwiczeń związanych z self-care można znaleźć na stronie Szkoły Pracy Socjalnej. Ćwiczenia i  

 aktywności self-care. Buffalo, NY; Uniwersytet w Buffalo, niedatowane.

  https://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/self-care-assessments-exercises/exercises-and-

 activities.html

https://opa.hhs.gov/sites/default/files/2020-07/referrals_and_linkages_to_youth_friendly_health_care
https://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/self-care-assessments-exercises/exercises-and-activities.html
https://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/self-care-assessments-exercises/exercises-and-activities.html
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3.1.1. Wprowadzenie: 
Dlaczego komunikacja 
z mediami jest 
koniecznością  
Komunikowanie się z mediami głównego nurtu 

(czyli drukowanymi, nadawanymi i internetowy-

mi) jest koniecznością nie tylko dla organizacji 

rzeczniczych i ekspertów od komunikacji, ale tak-

że dla pracowników służby zdrowia, osób pracu-

jących z młodzieżą i rówieśnikami oraz badaczy 

akademickich pracujących z młodymi ludźmi. 

Choć wiele osób (zwłaszcza młodych) uważa, 

że media społecznościowe całkowicie zastąpiły 

media głównego nurtu, jest to dalekie od praw-

dy. Według danych Eurostatu przeciętny Euro-

pejczyk spędza 219 minut dziennie na oglądaniu                                

telewizji43.

Mimo że w ciągu ostatnich 20 lat scena medial-

na zmieniła się nie do poznania, media głównego 

nurtu pozostaną, tak jak gazety pozostały po poja-

wieniu się radia, a radio pozostało po pojawieniu 

się telewizji. Jesteśmy świadkami fuzji mediów 

społecznościowych i mediów głównego nurtu, co 

stwarza nowe wyzwania i możliwości. 

Jeśli pracujecie nad zmianą sposobu, w jaki spo-

łeczeństwo postrzega młodych ludzi używających 

43 Stoll J. Dzienny czas oglądania telewizji w krajach europejskich 2019. Hamburg; Statista, 24 sierpnia 2021 r.  

 https://www.statista.com/statistics/422719/tv-daily-viewing-time-europe/

ROZDZIAŁ 3

Rzecznictwo 
medialne 
i wideo w 
pracy z 
młodzieżą 
3.1. Jak 
komunikować 
się z mediami?
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narkotyków, jeśli chcielibyście otrzymywać wię-

cej funduszy na oparte na dowodach naukowych, 

zorientowane  na wiek i płeć usługi zdrowotne i 

społeczne/redukcję szkód, jeśli chcielibyście, aby 

polityka narkotykowa opierała się na dowodach 

naukowych i prawach człowieka, a nie na prze-

starzałych strukturach władzy, uprzedzeniach i 

nierównościach, nadejdzie czas, kiedy będziecie 

musieli przekazać swoje przesłanie ludziom, któ-

rzy korzystają z mediów głównego nurtu. Osoby 

pracujące z młodzieżą powinny wykraczać poza 

samo świadczenie usług dla młodych ludzi - mu-

szą pracować nad zmianą środowiska społecz-

nego i politycznego, promować prawa człowieka 

młodych ludzi i dawać im możliwość publicznego 

wyrażania swoich opinii.

Wymaga to nie tylko wiedzy o tym, jak działają 

media; znajomość takich narzędzi jak komunikaty 

prasowe i umiejętność przekonującego prezento-

wania się w rozmowach kwalifikacyjnych wymaga 

zupełnie innego sposobu myślenia niż ten, który 

stosujemy w komunikacji codziennej czy akade-

mickiej. Musimy oduczyć się naszego tradycyj-

nego sposobu myślenia o komunikacji, zwłasz-

cza sposobu, w jaki studenci i profesjonaliści są 

kształceni do komunikowania o swojej pracy. 

Wyrafinowany, zniuansowany sposób prezentacji 

akademickich, mający na celu uchwycenie złożo-

ności rzeczywistości i odzwierciedlenie naszych 

wątpliwości co do wiarygodności danych, rzadko 

sprawdzi się w komunikacji medialnej. Powinni-

śmy nauczyć się nowego, prostego, skoncentro-

wanego i pewnego siebie sposobu komunikacji.

Ta część podręcznika jest oparta na badaniach 

socjologicznych i psychologicznych, ale nie jest to 

tekst akademicki. Została napisana przez obroń-

ców praw człowieka, którzy przez dwie dekady 

pracowali w dziedzinie reformy polityki narkoty-

kowej i zdobyli bogate doświadczenie w komu-

nikacji medialnej. Autor, wykorzystując wnioski 

wyciągnięte z perspektywy społeczeństwa oby-

watelskiego, udzieli Ci praktycznych wskazówek, 

jak możesz poprawić swoje umiejętności komuni-

kacyjne i jak możesz lepiej zrozumieć, jak działają 

media.

3.1.2. Jak tworzyć silne 
komunikaty medialne
Jeśli chcesz sobie wyobrazić, jak należy budować 

skuteczną komunikację medialną, wyobraź sobie 

piramidę (zob. Rys. 5), na której dole znajdują 

się jasno określone cele rzecznictwa. Jeśli 

stworzyliście plan rzecznictwa i wiecie, do jakiej 

grupy docelowej chcielibyście dotrzeć oraz jaki 

https://www.statista.com/statistics/422719/tv-daily-viewing-time-europe/
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działań, najważniejszą rzeczą, jakiej potrzebujecie, 

są silne, "lepkie" komunikaty medialne. Pamiętaj: 

dobre umiejętności i narzędzia komunikacyjne 

są bardzo ważne, ale nie zastąpią mocnych 

komunikatów!

Komunikat medialny to jedno zdanie, zwięzła wy-

powiedź, która jasno artykułuje cele i wzbudza 

zainteresowanie opinii publicznej. Oznacza to, że 

komunikat powinien:

1. być zwięzły: należy przećwiczyć, jak moż-

na w jednym zdaniu zawrzeć istotę tego, co 

chcemy przekazać odbiorcom. Może to być 

zdanie proste lub złożone, ale pamiętajcie: im 

bardziej złożone idee chcecie zawrzeć w swo-

im przesłaniu, tym większe szanse, że ludzie 

je źle zinterpretują lub zrozumieją! Lepiej za-

chować prostotę; jeśli chcesz przekazać zbyt 

wiele rzeczy w jednym zdaniu, możesz rozwa-

żyć podzielenie go na dwa zdania;

2. uwzględniać wyznaczone cele: to znaczy, 

jaki pozytywny wpływ chcielibyście zobaczyć 

(czy chodzi o zmianę prawa, polityki, zacho-

wania ludzi itp;);

3. być zrozumiały: należy zadbać o to, by prze-

kaz nie był dwuznaczny lub niejasny dla osób, 

które nie mają wcześniejszej wiedzy/do-

świadczenia w danej dziedzinie; oraz,

4. być interesujący: jeśli przekaz jest nudny i nie 

przyciąga ciekawskich spojrzeń lub nie powo-

duje uniesienia brwi, z pewnością nie będzie 

skuteczny (o tym, jak można sprawić, by lu-

dzie byli zainteresowani przekazem, poroz-

mawiamy później).

Jeśli chcesz odnieść jakikolwiek sukces w komu-

nikacji medialnej, komunikaty te będą cegiełkami, 

z których zbudujesz swoje kampanie. Dom, duży 

czy mały, można zbudować tylko wtedy, gdy jego 

fundamenty są stabilne, niewzruszone, a cegły 

mocne i ułożone jedna na drugiej. Jeśli cegły będą 

miękkie, jeśli okaże się, że piwnica jest chwiejna 

i niestabilna, dom się rozpadnie, tak jak domy 

dwóch świnek z bajki, które zbudowały szałasy ze 

słomy i patyków. A kiedy nadejdzie wilk — wrogi 

dziennikarz lub przeciwnik — może łatwo zde-

montować Twoją komunikację jednym ciosem 

(to znaczy zniekształcić lub obalić Twój przekaz). 

Albo, co gorsza, Wasza komunikacja będzie nie-

Rysunek 5. Piramida skutecznej komunikacji medialnej

skuteczna, ponieważ: a) nie uda się wywrzeć żad-

nego wpływu na Waszych odbiorców; lub b) Wasz 

przekaz nawet nie dotrze do odbiorców, ponieważ 

media nie uznają go za wart uwagi i interesujący.

3.1.3. Dlaczego przekaz 
medialny stanowi 
wyzwanie? 
Po pierwsze, jest znacznie więcej osób, które pró-

bują sprzedać swój przekaz mediom, niż tych, 

którzy go kupują (czyli dziennikarzy i reporterów, 

których zadaniem jest pisanie artykułów i two-

rzenie raportów dla opinii publicznej). W 2015 r. 

w marketingu i public relations (PR) pracowało 

około 306 500 osób, podczas gdy dziennikarzy 

było dziesięć razy mniej (33 000)44. Oznacza 

to, że istnieje ogromna konkurencja wśród osób, 

które starają się pozyskać media, aby przekazały 

ich wiadomości opinii publicznej. Media nie są w 

stanie przekazywać wszystkiego — muszą usta-

lać priorytety i wybierać te wiadomości, które w 

ich mniemaniu będą najbardziej interesujące i 

najważniejsze dla ich czytelników/widzów. Więk-

szość mediów to przedsiębiorstwa nastawione 

na zysk; muszą one brać pod uwagę, ile osób jest 

zainteresowanych ich wiadomościami i nie mogą 

kierować się wyłącznie społecznym lub nauko-

wym znaczeniem wydarzeń. Jeśli chcesz wyko-

rzystać media do przekazania swojego przesłania, 

powinieneś wziąć udział w zawodach.

W swojej książce "Złudzenie wiedzy: Why We 

Never Think Alone" Steven Sloman i Philip Fer-

nbach posługują się ciekawym przykładem, aby 

wyjaśnić, dlaczego jest to wyzwanie45. W 1990 r. 

Elizabeth Newton przeprowadziła eksperyment 

na Uniwersytecie Stanforda. Przydzieliła studen-

tów do dwóch grup. Grupa pierwsza miała za za-

danie wystukać rytm znanej piosenki (np. "Happy 

birthday to you") do drugiej osoby, która nie wie-

działa wcześniej, jaką piosenkę wystuka ta osoba. 

Słuchacze musieli odgadnąć piosenkę. Stukający 

mieli przewidzieć, jakie jest prawdopodobień-

stwo, że słuchacz odgadnie piosenkę. Okazało 

się, że osoby stukające  przeszacowały rzeczywi-

ste szanse na to, że słuchacze odgadną piosenkę. 

Stukający trafili ze swoją piosenką 1 raz na 40, ale 

myśleli, że udaje im się to 1 raz na 2. 

Dlaczego osoby stukające  przeszacowały swoje 

szanse? Odpowiedź jest prosta: ponieważ wy-

stukując piosenkę, słyszeli ją w środku. Tak jakby 

słuchali jej z ukrytej wkładki do ucha. Ale słucha-

cze nie słyszeli piosenki — słyszeli jedynie rodzaj 

dziwacznego kodu morse'a. Czego możemy się 

nauczyć z tego eksperymentu? Według Slomana 

i Fernbacha główny wniosek jest taki, że ludziom, 

którzy coś wiedzą, trudno jest wyobrazić sobie, jak 

to było, gdy nie znali tej rzeczy. Kiedy chcesz wy-

jaśnić coś, czego ludzie nie wiedzą, musisz spró-

bować przyjąć ich perspektywę. Może nam się 

wydawać, że nasz przekaz medialny jest czysty 

i klarowny, bo w naszej głowie brzmi jak pięknie 

skomponowana opera, ale ludzie mogą słyszeć 

tylko chaotyczny szum".

Autorzy podkreślają również, że ludzie mają ten-

dencję do wierzenia, że wiedzą o rzeczywistości 

znacznie więcej, niż wiedzą w rzeczywistości; 

większość ludzi podejmuje decyzje zgodnie ze 

swoimi wartościami i myśleniem grupowym da-

nej społeczności, nie biorąc pod uwagę przyczyn 

i konsekwencji. Większość ludzi ma bardzo po-

wierzchowny obraz otaczającej nas rzeczywisto-

ści, na którego kształt wpływa to, co myślą inni 

ludzie. Czasami osoby z najbardziej powierz-

chowną wiedzą mają największą pewność siebie, 

gdy angażują się w dyskusję w sekcji komentarzy. 

Dzieje się tak z powodu efektu Dunninga-Krugera: 

tendencyjności poznawczej polegającej na tym, że 

osoby o niskich umiejętnościach w danym zadaniu 

przeceniają swoje możliwości (patrz rysunek 6)46. 

Ludzie, którzy są ignorantami, zazwyczaj nie wie-

dzą o swojej niewiedzy.

44 News Leaders Association (2015). 2015 Census. Columbia, MO; Missouri School of Journalism. 

 https://members.newsleaders.org/diversity-survey-2015

45 Sloman S, Fernbach P. (2017). Iluzja wiedzy: Dlaczego nigdy nie myślimy samodzielnie. Riverhead Books. 

46 Kruger J, Dunning D. (1999). Niewykwalifikowani i nieświadomi tego: Jak trudności w rozpoznaniu własnej niekompetencji 

 prowadzą do zawyżonej samooceny. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121-1134. 

 https://doi.org/10.1037//0022-3514.77.6.1121

https://members.newsleaders.org/diversity-survey-2015
https://doi.org/10.1037//0022-3514.77.6.1121
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2. NIEZWYKŁOŚĆ — komunikaty powinny ła-

mać oczekiwania ludzi, dlatego należy myśleć 

o tym, czego ludzie nie wiedzą;

3. KONKRETNOŚĆ — “lepkie” pomysły są peł-

ne konkretnych obrazów, sensownych infor-

macji, a nie abstrakcyjnych idei;

4. WIARYGODNOŚĆ — niekoniecznie chodzi o 

używanie twardych danych, ale raczej posłu-

giwanie się filozofią "spróbuj, zanim kupisz" 

gdy poruszasz się po świecie poglądów;

5. EMOCJE — jesteśmy stworzeni do odczuwa-

nia rzeczy związanych z ludźmi, a nie z abs-

trakcjami; oraz,

6. HISTORIE — historie są 22 razy bardziej za-

padające w pamięć niż fakty.

3.1.4. Co sprawia, że 
przekazy medialne są 
zapadające w pamięć? 
Jeśli chcemy edukować za pośrednictwem me-

diów głównie nieświadomą i/lub niezaintereso-

waną opinię publiczną, potrzebujemy komunika-

tów, które przyciągną uwagę ludzi i zakwestionują 

ich postrzeganie rzeczywistości - pomogą ludziom 

oduczyć się tego, co uważają za poprawną wiedzę. 

Jak wyjaśniają nam Chip i Dan Heath, autorzy be-

stsellerowej książki "Made to Stick"47, potrzebu-

jemy komunikatów, które są "lepkie" — zapadają 

ludziom w pamięć. Najlepsze przykłady “lepkich” 

pomysłów pochodzą z miejskiego folkloru, np. z 

miejskich legend, które często nie mają nic wspól-

nego z rzeczywistością. Na przykład, historie takie 

jak ta o żyletkach ukrytych w batonikach czekola-

dowych i cukierkach rozdawanych w Halloween. 

Albo atak przez ukłucie szpilką: osoby żyjące z 

HIV atakują ludzi i próbują zarazić ich w ten spo-

sób wirusem. Obie historie są bezpodstawne i fał-

szywe. A jednak zyskały niewiarygodną popular-

ność. Jakie jest wyjaśnienie?

Autorzy książki wymieniają 6 cech wspólnych dla 

wszystkich “lepkich” pomysłów:

1. PROSTOTA — ludzie mają tendencję do za-

pamiętywania i rozumienia jednego prostego 

komunikatu na raz, brak komplikacji to poło-

wa drogi do sukcesu;

Fig. 6 Efekt Dunninga-Krugera 
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Niekompetentni i nieświadomi tego: jak trudności 

w rozpoznaniu własnej niekompetencji prowadzą 

do błędnej samooceny. Kruger J. & Dunning D (1999)

0%

 Brak kompetencji Doświadczenie Eksperctwo

Istnieje antidotum na miejskie legendy, które przy-

czyniają się do stygmatyzacji młodych ludzi sięga-

jących po narkotyki. Potrzebujemy pozytywnych, 

podnoszących na duchu historii, które inspirują i 

mobilizują ludzi. Przykłady takich historii:

 — Wątek wyzwania: bohater pokonuje wyzwa-

nia i osiąga sukces (np. biblijna historia, w 

której młody i mały Dawid pokonał Goliata, 

olbrzymiego wojownika).

 — Wątek związku: ludzie nawiązują relację, któ-

ra wypełnia lukę w ich życiach (np. Romeo i 

Julia).

 — Wątek kreatywności: ludzie rozwiązują starą 

zagadkę lub atakują problem w nowatorski 

sposób (np. Mission Impossible).

Powinniśmy mieć otwarte oczy na tego rodzaju 

ludzkie historie w naszej społeczności, które pod-

ważają mity i błędne przekonania opinii publicz-

nej. Powinniśmy wykorzystywać je jako punkty 

odniesienia w naszej komunikacji, kiedy próbu-

jemy wyjaśnić nasze przesłanie osobom neutral-

nym lub wrogo nastawionym do naszej sprawy. 

Pierwsze 5 zasad powinno być stosowane także 

do naszych jednozdaniowych przekazów medial-

nych: tworząc przekaz, starajmy się odznaczyć 

wszystkie pola.

3.1.5.                                           
Rodzaje komunikatów 
medialnych 
Istnieją trzy podstawowe rodzaje komunikatów 

medialnych, z których wszystkie warto mieć pod 

ręką, gdy kontekst wymaga ich użycia. 

1. Komunikat typu fakt/rezultat przedstawia 

fakt i prezentuje jego wyniki: "Każdego roku 

miliony ludzi są karane za używanie narkoty-

ków, co jest bardzo kosztowną interwencją, 

która nie zmniejsza używania narkotyków, ale 

sprawia, że młodzi ludzie używają ich mniej 

bezpiecznie".

2. Komunikat problem/rozwiązanie można 

wykorzystać, gdy chcesz zaproponować roz-

wiązanie jakiegoś problemu społecznego: 

"Uznawanie młodych ludzi za przestępców 

jest bardzo kosztowne i nieskuteczne, powin-

niśmy zdekryminalizować używanie narkoty-

ków i zamiast tego przeznaczyć nasze środki 

na redukcję szkód."

3. A kiedy chcesz zmobilizować ludzi do działa-

nia w jakiejś sprawie, używasz komunikatów 

typu „wezwanie do działania“: "Zadzwoń 

dziś do swoich senatorów i poproś ich o gło-

sowanie za ustawą dekryminalizacyjną, aby 

położyć kres nieadekwatnemu karaniu mło-

dych ludzi!".

Jeśli chcesz odnieść sukces w organizowaniu 

kampanii medialnych, udzielaniu wywiadów lub 

pisaniu materiałów prasowych, powinieneś naj-

pierw opracować kilka komunikatów, takich jak te 

powyżej, i wykorzystać je jako cegiełki lub pane-

le. Zanim stworzysz swoje przesłanie, zadaj sobie 

trzy pytania:

 — Co chcesz osiągnąć? nagłówki, które chcie-

libyście zobaczyć w prasie; działania, które 

chcielibyście zobaczyć ze strony ludzi/decy-

dentów; sprawienie, aby ludzie poczuli, że ich 

to osobiście dotyczy;

 — Czego ludzie nie wiedzą? zaskakujące fakty 

podważające przekonania/uprzedzenia; oraz,

 — Czego potrzebują Twoi docelowi odbiorcy? —                                                                                                      

wspólnych wartości, które należy chronić; 

chcą poczuć, że ich działania są ważne.

3.1.6.                                         
Slogany a komunikaty 
Wiele osób nie dostrzega różnicy między sloga-

nem a przekazem medialnym, ale ta różnica istnie-

je. Słowo "slogan" pochodzi ze szkockiego języka 

gaelickiego i oznacza "okrzyk bojowy". Jako takie 

wyraża ono wezwanie do działania. Jest to krót-

kie, zdanie o mocnym wydźwięku na temat bitwy, 

którą chcesz stoczyć właśnie teraz. Jeśli organizu-

jesz kampanię medialną, będziesz potrzebować 

silnego sloganu, ale nie zastąpi on komunikatów 

medialnych, które rozwijają Twój slogan. Na przy-

kład: Slogan: "Wspieraj nie karz!". Przesłanie: "Ka-

ranie ludzi za używanie narkotyków zmusza ich do 

ukrywania się i angażowania w zachowania wyso-

kiego ryzyka, zamiast szukania pomocy, dlatego 

zamiast karania musimy zapewnić wsparcie spo-

łeczne i zdrowotne".

Pamiętaj:

Prosta

Nieoczekiwana

Konkretna

Wiarygodna

Emocjonalna 

Historia 
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Ąstwa. Ale według bardziej pesymistycznego po-

glądu, ludzie nie korzystają z mediów po to, by po 

prostu zdobywać informacje i uczyć się. Raczej 

uczestniczą w mediach na zasadzie plemiennej: 

nie chcą, aby ich poglądy były podważane, ale 

chcą je umacniać. Chcą, aby media wysyłały im 

pozytywną informację zwrotną, że ich wiedza i po-

strzeganie rzeczywistości są prawidłowe. Z tego 

powodu media (i media społecznościowe) często 

tworzą bańki informacyjne, w których ludzie lubią 

słuchać ludzi, którzy podzielają ich światopogląd.

Według neuronauk, mózg uwalnia dopaminę, 

hormon przyjemności, kiedy nasze poglądy są 

wzmacniane, a poszukiwanie "alternatywnych 

faktów", kiedy nasze poglądy są kwestionowa-

ne, jest wieloetapową ścieżką. Tworzy to pętlę 

negatywnego sprzężenia zwrotnego. Ludzie uza-

leżniają się nie tylko od narkotyków, ale i od zna-

czenia: jesteśmy przecież istotami poszukującymi 

"przyczyny" i "znaczenia", które chciałyby widzieć 

proste rozwiązania złożonych problemów. To wy-

jaśnia, przynajmniej częściowo, dlaczego media 

działają w tak irytujący sposób: sensacja, stron-

niczość, powierzchowność. Niestety, nie możemy 

3.1.7. Na czym polega 
problem z mediami? 
W dalszej części rozdziału skupimy się na tym, jak 

wykorzystać media głównego nurtu, by przekazać 

swoje przesłanie docelowym odbiorcom. Specjali-

ści i aktywiści działający na rzecz zmiany społecz-

nej często mają bardzo negatywny stosunek do 

mediów. Ilekroć na szkoleniach prosimy uczest-

ników o wymienienie problemów związanych ze 

współpracą z mediami, natychmiast podnosi się 

kilka rąk: "Media są żądne sensacji"; "Media nie są 

zainteresowane"; "Dziennikarze są niewykształ-

ceni"; "Uważają, że wiedzą wszystko, ale nie wie-

dzą nic"; oraz "Dziennikarze nie są rzeczowi". Są 

to typowe zarzuty wysuwane w większości grup 

w ciągu kilku minut i większość z nich jest praw-

dziwa, przynajmniej w odniesieniu do niektórych 

mediów i niektórych dziennikarzy.

Powinniśmy zadać pytanie: dlaczego ludzie kon-

sumują media? Zgodnie z optymistycznym poglą-

dem funkcją mediów jest po prostu przetwarzanie 

informacji i dostarczanie wiadomości; edukowa-

nie nas o rzeczywistości; oświecanie społeczeń-

zmienić sposobu działania mediów, tak samo jak 

nie możemy zmienić sposobu działania naszego 

umysłu. Jeśli jednak lepiej zorganizujemy naszą 

pracę w mediach i rozwiniemy pewne nowe umie-

jętności i zdolności, możemy ją jak najlepiej wy-

korzystać.

3.1.7.1. Współpraca z 
mediami: 10 wskazówek 
dla organizacji 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
WSKAZÓWKA 1: POZNAJ SWOJE MEDIA! Nale-

ży zbadać media w swoim kraju: kim są dziennika-

rze i reporterzy, którzy zajmują się daną sprawą? 

Jakie są gazety, radia i kanały telewizyjne, które 

docierają do największej liczby ludzi? Jakim od-

biorcom służą, jaki jest światopogląd, ideologia, 

która za nimi stoi? W jaki sposób Twoja sprawa 

jest relacjonowana przez media? Niektóre organi-

zacje mogą sobie pozwolić na opłacenie firmowe-

go monitoringu mediów (wysyłanie okresowych 

raportów na temat obecności w mediach określo-

nego tematu lub słowa kluczowego). Jeśli jednak 

podejmiesz się samodzielnego badania i mapowa-

nia, najważniejsze jest porównywanie i analizowa-

nie.

WSKAZÓWKA 2: BĄDŹ DYSPOZYCYJNY! Je-

śli chcesz stać się centrum informacji dla dzien-

nikarzy, powinieneś być dostępny, by odbierać 

telefony od dziennikarzy o każdej porze — także 

wieczorami i w weekendy. Bądź dostępny, gdy 

dziennikarze Cię potrzebują, a nie tylko wtedy, gdy 

Ty ich potrzebujesz! Zastanów się, czy i dlaczego 

Twoja praca jest istotna dla danego medium.

WSKAZÓWKA 3: WIEDZ, CO W TWOJEJ OR-

GANIZACJI JEST WARTE UWAGI! Aby pozostać 

istotnym źródłem, musisz wiedzieć, jakie eksklu-

zywne wiadomości Twoja organizacja może prze-

kazać mediom. Nowość to coś nowego, innego, 

interesującego, mającego wymiar ludzki (praw-

dziwe nazwiska) lub ważnego w szerszym kontek-

ście — krajowym lub międzynarodowym — po-

kazującego trendy, podającego statystyki, wyniki. 

Zachowuj się jak reporter; zawsze szukaj tematów 



R
O

Z
D

Z
IA

Ł
 3

78 79

R
Z

E
C

Z
N

IC
TW

O
 M

E
D

IA
LN

E
 I 

W
ID

E
O

 W
 P

R
A

C
Y

 Z
 M

ŁO
D

Z
IE

Ż
ĄWSKAZÓWKA 10: PRZYGOTUJ SIĘ NA KRY-

ZYS! Należy chronić wiarygodność/wizerunek 

organizacji i kontrolować szkody powstające w 

momencie wybuchu kryzysu, a także zapewnić za-

interesowanym odbiorcom szybkie, rzetelne i wia-

rygodne informacje na temat danego problemu.

3.1.7.2. Udzielanie 
wywiadu: co należy 
wiedzieć? 
Reportaż składa się zazwyczaj z trzech części: 

a) narracji reportera; b) Twojego przekazu; oraz 

c) przekazu Twojego przeciwnika. Jeśli unikniesz 

udzielenia wywiadu, w debacie głos może zabrać 

tylko Twój przeciwnik. Reporterzy mają tendencję 

do lepszego relacjonowania tych, którzy z nimi 

rozmawiają. Dlatego, jako ogólną radę, lepiej jest 

udzielić wywiadu, gdy zostaniesz o to poproszony. 

Gdy zadzwoni do Ciebie reporter, nie zapomnij za-

dać następujących pytań: Jak się nazywasz? Czy 

możesz mi opowiedzieć o historii, której dotyczy 

reportaż? Z kim jeszcze przeprowadzasz wywiad? 

Jaki jest format wywiadu? Czego oczekujesz 

ode mnie? Kiedy planujesz publikację/emisję? 

Wszystkie te informacje przydadzą Ci się w przy-

szłości, gdy będziesz śledzić relację.

Kiedy przekazujesz informacje dziennikarzowi, 

istnieją cztery możliwe poziomy przypisania, któ-

rych może on użyć:

1. OFF THE RECORD (NIEOFICJALNIE): ściśle 

rzecz biorąc, dziennikarz nie może wykorzy-

stać informacji uzyskanej nieoficjalnie w arty-

kule informacyjnym. Udostępniaj te informa-

cje TYLKO wtedy, gdy ufasz dziennikarzowi! 

ALE pamiętaj, że czasami redaktor może za-

stąpić dziennikarza! 

2. W TLE: informacja może być wykorzystana, 

ale nie można wymienić źródła ani go zacy-

tować. 

3. NIE DO PRZYPISANIA: możesz być 

cytowany, ale nie z imienia i nazwiska (np. 

"badacz", "urzędnik państwowy" itp.).

związanych z waszą organizacją (ale omów z in-

nymi członkami organizacji, jak możecie chronić 

prywatność i wrażliwość młodych ludzi, którzy 

często nie mają jasnego wyobrażenia o możli-

wych konsekwencjach wystąpienia w mediach). 

Organizuj regularne/okazjonalne spotkania in-

formacyjne, bądź w kontakcie z najważniejszymi 

dziennikarzamis.

WSKAZÓWKA 4: STWÓRZ LISTĘ KON-

TAKTÓW Z MEDIAMI! Powinieneś mieć li-

stę wszystkich mediów i dziennikarzy, którzy 

mogą (potencjalnie) zająć się Twoją sprawą: 

nazwiska, e-maile, numery telefonów. Możesz 

wyznaczyć jednego wolontariusza lub staży-

stę do regularnego aktualizowania tej listy; do-

brze zaktualizowana lista ma ogromną wartość.

WSKAZÓWKA 5: USTAL ZASADY! Powinniście 

wiedzieć, kto w waszej organizacji wypowiada się 

na jakie tematy. 

WSKAZÓWKA 6: SKUTECZNIE NAWIĄZUJ 

KONTAKT Z MEDIAMI! Przygotuj pakiety infor-

macyjne, które mogą zawierać: zestawy prasowe 

z materiałami uzupełniającymi, arkusze informa-

cyjne, arkusze pytań i odpowiedzi, zdjęcia, bio-

grafie, przemówienia, cytaty, statystyki, wykresy, 

raporty, streszczenia, listę ekspertów.

WSKAZÓWKA 7: ROZWIJAJ RELACJE MIĘDZY-

LUDZKIE! Dziennikarze są ludźmi. Tak samo jak 

my potrzebują partnerstwa. Długotrwałe relacje 

oznaczają długotrwały sukces.

WSKAZÓWKA 8: BĄDŹ WIARYGODNY! NI-

GDY NIE OKŁAMUJ DZIENNIKARZA! Nawet 

jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie. Po-

wiedz, że sprawdzisz to później lub podasz kon-

takt do innego eksperta — ale mówienie czegoś, 

czego nie jesteś pewien, na zawsze zniszczy Two-

ją wiarygodność.

WSKAZÓWKA 9: MYŚL STRATEGICZNIE! Nie 

można zwrócić się do wszystkich mediów —                 

a czasami nie można też spełnić wszystkich żądań 

mediów. Pomyśl strategicznie, gdzie udostępnić 

informacje: kto jest Twoją publicznością i jakie 

media konsumuje.

4. ON THE RECORD (OFICJALNIE): wszystko, 

co mówisz, może być cytowane z imienia i 

nazwiska; powiedz reporterowi, jak chcesz 

być identyfikowany! (np. dyrektor, działacz, 

pracownik młodzieżowy itp.).

W pracy z mediami bardzo ważne jest wyczucie 

czasu. Dziennikarze zazwyczaj pracują w ściśle 

określonych terminach, ale różnią się one w zależ-

ności od rodzaju mediów, dla których pracują (np. 

tygodnik ma termin tygodniowy; w wieczornych 

wiadomościach stacji telewizyjnej oczekuje się 

natychmiastowej relacji, tzn. w ciągu 2-3 godzin). 

Warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie 

się do wywiadu. Spędź trochę czasu ze swoim 

zespołem, robiąc burzę mózgów na temat najbar-

dziej prawdopodobnych i potencjalnie najbardziej 

szkodliwych pytań — i sprawdź, czy potrafisz na 

nie odpowiedzieć! Nie staraj się jednak pamiętać o 

wszystkim (np. o danych, statystykach), ponieważ 

możesz się w tym zgubić. Skup się na głównych 

przesłaniach!

Niektórzy lubią prosić dziennikarzy o przesła-

nie im pełnego artykułu przed publikacją. Warto 

wiedzieć, że nie istnieje żadne prawo ani zasada, 

która nakazywałaby reporterowi to robić. Niektó-

rzy mogą nawet poczuć się urażeni, jeśli będziesz 

nalegać. Lepszą taktyką jest zaoferowanie dzien-

nikarzowi możliwości sprawdzenia faktów w tych 

częściach artykułu, w których jesteś cytowany i w 

których poruszana jest Twoja sprawa. W ten spo-

sób można przekonać się, że dziennikarze są czę-

sto bardzo wdzięczni za pomoc! To samo dotyczy 

prośby o przesłanie zestawu pytań przed wywia-

dem: żadne zasady zawodowe nie wymagają od 

reporterów, by się do nich stosowali. Co więcej, 

nawet jeśli dziennikarze prześlą Ci zestaw pytań, 

na miejscu mogą zadawać pytania uzupełniające. 

Postaraj się zrelaksować: nie da się przygotować 

na wszystkie pytania. Zawsze jest jakaś niepew-

ność.

Jeśli podejrzewasz, że dziennikarz jest wrogo na-

stawiony, możesz mimo wszystko nagrać wywiad, 

a gdy zobaczysz, że Twój przekaz został znie-

kształcony nie do poznania, możesz opublikować 

własną wersję i poprosić o wycofanie relacji. In-

nym sposobem radzenia sobie z wrogo nastawio-

nymi reporterami jest ograniczenie czasu trwania 

wywiadu: powiedz, że masz tylko 5-10 minut. Jeśli 

to zrobisz, nie będą mogli przez godzinę zadrę-

czać Cię pytaniami nie na temat.

3.1.7.3. Proaktywne 
narzędzia komunikacji 
z mediami
Istnieje kilka narzędzi, które umożliwiają skutecz-

ne przekazywanie wiadomości do mediów. Bardzo 

ważne jest jednak, aby wybrać najlepsze dostępne 

narzędzie, dostosowane do konkretnej sytuacji 

i kontekstu. Dlatego przed podjęciem decyzji, z 

którego narzędzia chcecie skorzystać, musicie od-

powiedzieć na kilka pytań: Czy w mojej historii jest 

coś "nowego"? Czy jest w niej coś niezwykłego lub 

nieoczekiwanego? Czy zainteresuje to kogoś spo-

za mojego kręgu?

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi jest 

konferencja prasowa. Narzędzie to powinno być 

wykorzystywane wyłącznie do komunikowania 

ważnych wydarzeń, ogłoszeń i komunikatów, 

zwłaszcza gdy wymagany jest szczegółowy dialog 

z dziennikarzami. Jeśli nie ma żadnych istotnych 

wiadomości, wiarygodność zostaje nadszarpnięta. 

Zaproszenie do mediów należy rozesłać na długo 

przed wydarzeniem. Zaproszenie powinno być 

"krzyczącym nagłówkiem" — czymś, co przykuje 

uwagę reportera czytającego Twoją wiadomość. 

Najlepszym czasem na zorganizowanie konferen-

cji prasowej jest godzina 10.00-12.00; najlepsze 

dni to od wtorku do czwartku — ale należy spraw-

dzić, czy w danym kraju nie odbywają się inne wy-

darzenia, i być gotowym na wprowadzenie zmian!

Zapraszając reporterów na konferencję praso-

wą, postaraj się zapewnić im przekąski i napoje 

bezalkoholowe. Konferencję powinien otworzyć 

i poprowadzić rzecznik prasowy, ktoś z Twoich 

pracowników lub zaprzyjaźniony profesjonalista/

dziennikarz. Po otwarciu konferencji następuje 

jedno lub dwa krótkie przemówienia, każde trwa-

jące maksymalnie 5-8 minut, a następnie pytania 
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Pod (lub nad) nagłówkiem komunikatu praso-

wego należy zaznaczyć, czy chcemy, aby media 

wykorzystały go natychmiast ("Do natychmia-

stowego rozpowszechnienia!"), czy dopiero po 

upływie określonego terminu (np. gdy planujemy 

opublikować raport 1 lutego o godz. 11.00, pisze-

my "Wstrzymane do 1 lutego do godz. 11.00").

Należy pamiętać, że komunikat prasowy to nie 

powieść: należy zacząć od najistotniejszych in-

formacji, a następnie przejść do mniej istotnych. 

W informacji prasowej należy używać prostego, 

zrozumiałego języka, unikać żargonu akademic-

kiego lub biurokratycznego, a także długich zdań. 

Po rozesłaniu informacji prasowej do osób z listy 

kontaktów w mediach radzimy zadzwonić do kil-

ku dziennikarzy, aby sprawdzić, czy ją otrzymali, 

czy rozumieją jej znaczenie i czy chcieliby się nią 

zająć.

i odpowiedzi. Łączny czas trwania wydarzenia 

nie powinien przekraczać 45 minut. Konferen-

cja prasowa jest doskonałą okazją do rozdania 

materiałów prasowych: arkuszy informacyjnych, 

materiałów pomocniczych, cytatów, zdjęć, wykre-

sów itp. Po konferencji prześlij materiały pocztą 

elektroniczną do osób, które nie przybyły na kon-

ferencję. Sukcesem konferencji prasowej NIE jest 

liczba dziennikarzy, którzy w niej uczestniczyli, ale 

zasięg.

Jeśli chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu, 

ale nie jest to duże wydarzenie, które wymaga in-

teraktywnego dialogu z dziennikarzami (np. twoje 

stanowisko w sprawie aktualnej decyzji politycz-

nej, oświadczenie na temat reformy prawa lub 

ogłoszenie raportu), możesz przygotować komu-

nikat prasowy. Komunikat prasowy to pisemne 

oświadczenie dotyczące konkretnej sprawy, skie-

rowane do członków mediów — coś, co napisał-

byś jako artykuł, gdybyś był dziennikarzem. I to 

jest właśnie klucz: jeśli chcesz napisać dobrą in-

formację prasową, musisz zrobić to w taki sposób, 

aby dziennikarz mógł ją łatwo przekształcić w ar-

tykuł informacyjny. Oznacza to, że musisz napisać 

ją w trzeciej osobie gramatycznej. Nie używasz 

pierwszej osoby liczby mnogiej ("Mamy zaszczyt 

ogłosić..."), ale trzeciej osoby ("Stowarzyszenie na 

rzecz Młodzieży ma zaszczyt ogłosić...").

Stosuj formę piramidy: główna wiadomość w 

pierwszym akapicie, następnie ważne informacje 

w drugim, cytat w trzecim akapicie, a na końcu 

streszczenie działalności organizacji. W nagłówku 

informacji prasowej można umieścić logo organi-

zacji. Nagłówek jest kluczową częścią informacji 

prasowej: powinien przyciągnąć uwagę dziennika-

rzy, którzy przeglądają kilka informacji prasowych 

w swoich skrzynkach e-mailowych. Nudny, suchy 

nagłówek może pogrzebać interesujące informa-

cje. Dobry nagłówek ma mniej niż 10 słów, ale od-

powiada na pięć pytań W: Kto, Co, Kiedy, Gdzie i 

Dlaczego.

3.1.7.4. Wywiady 
telewizyjne/wideo: 
sztuka dawania 
dobrych komunikatów 
Wywiady telewizyjne budzą u wielu osób nie-

pokój: są szybkie, nie ma się dużej kontroli nad 

sytuacją i relacją, nie ma też możliwości wpro-

wadzania korekt. Jednak dzięki kilku prostym 

wskazówkom nawet nieśmiała, introwertyczna 

osoba może opanować sztukę udzielania wywia-

dów telewizyjnych. Po pierwsze, należy pamiętać, 

że reporter telewizyjny potrzebuje od nas tzw. 

"soundbite": krótkiego, zwięzłego fragmentu, któ-

ry wyraża całą myśl i reprezentuje nasze poglądy. 

W wieczornych wiadomościach oznacza to, że 

można udzielić 10-minutowego wywiadu, ale to, 

co ostatecznie zostanie wyemitowane, to tylko 

jedno zdanie. Oznacza to nie tylko, że musisz mó-

wić krótko, ale że każde zdanie, które wychodzi z 

Twoich ust, powinno być poprawne gramatycznie 

i stanowić pełne zdanie z kompletną wypowiedzią. 

Najlepiej jest, gdy wszystkie zdania można wyko-

rzystać jako fragmenty wypowiedzi — i wszystkie 

te fragmenty zawierają ważne przesłanie (dlate-

go pierwszym krokiem jest tworzenie mocnych 

przekazów). Przygotuj krótkie wypowiedzi, które 

zawsze możesz wykorzystać podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej: argumenty, które brzmią przeko-

nująco dla rozmówcy, i odpowiedzi na niewygodne 

pytania. Pamiętaj: czasami większość słuchaczy 

będzie Cię oceniać tylko po jednym fragmencie!

3.1.7.5. Wskazówki, 
jak poprawić swoje 
wykonanie wywiadów 
telewizyjnych 
Kilka wskazówek, jak uniknąć typowych błędów w 

wywiadzie telewizyjnym:

 — Zachowaj koncentrację — Twoim zadaniem 

jest przekazanie informacji, a nie zrobie-

nie wrażenia na reporterze; nie pozwól, aby 

odwrócono Twoją uwagę od przekazu! W 

przypadku zadania pytania odbiegającego 

od tematu, użyj techniki pomostowej, aby 

przekierować rozmowę z powrotem na swoje 

przesłanie: "Najważniejszą kwestią jest tu...", 

"To, co naprawdę ważne, to...". Reporter nie 

jest Twoją publicznością — nie zachowuj się 

tak, jakbyś prowadził normalną rozmowę, na-

wet jeśli znasz dziennikarza! Nie powinieneś 

starać się robić wrażenia na swoich branżo-

wych znajomych/specjalistach: najlepiej, je-

śli wyobrazisz sobie swoją publiczność, np. 

przeciętnego człowieka siedzącego przed te-

lewizorem i nie posiadającego wcześniejszej 

wiedzy na temat danego zagadnienia.

 — Używaj prostego, zrozumiałego języka, uni-

kaj akronimów, żargonu zawodowego; wyja-

śnij je odbiorcom!

 — Unikaj niepewnego języka: nie używaj zwro-

tów "uważam, że", "moim zdaniem" — rela-

LOGO ORGANIZACJI

Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? 

Czas wydania: do natychmiastowego wydania/wstrzymano do
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Rzecznictwo 
wideo 
3.2.1. Wprowadzenie
W tym rozdziale odkryjemy ekscytujący świat 

tworzenia filmów wideo na rzecz zmiany społecz-

nej. Dzięki łatwemu udostępnianiu materiałów 

wideo i stosunkowo niskim kosztom ich produk-

cji młodzi ludzie mogą łatwiej niż kiedyś stać się 

edukatorami społecznymi i aktywistami. Mogą 

oni teraz tworzyć własne materiały audiowizual-

ne, by dotrzeć do odbiorców i komunikować się 

z nimi bardziej efektywnie. Również organizacje 

pozarządowe coraz częściej zdają sobie sprawę, 

że dzięki wykorzystaniu wideo jako narzędzia 

komunikacji stają się bardziej widoczne. W tym 

rozdziale wykorzystano doświadczenia zespołu 

rzecznictwa wideo Drugreportera w zakresie wy-

korzystania wideo w reformie polityki narkotyko-

wej, redukcji szkód i rzecznictwa praw człowie-

ka, aby pokazać wiele sposobów, na jakie można 

wykorzystać wideo w swojej pracy. Ten rozdział 

dostarcza przykłady udanych kampanii wideo i 

wskazówki, jak zacząć tworzyć własne filmy, jak 

komponować ujęcia jako kamerzysta i jak prze-

prowadzać wywiady jako reporter.

3.2.2. Czym jest 
rzecznictwo wideo?
Rzecznictwo wideo zostało zdefiniowane przez 

organizację Witness jako “wykorzystanie wideo 

do wprowadzania zmian w polityce i praktykach 

(dotyczących praw człowieka) poprzez komuni-

kowanie się z określonymi grupami odbiorców“48. 

Būdami aktyvistai, visada siekiame pokyčių. Mes 

nesame politikai, negalime kurti įstatymų. Vietoj 

to stengiamės įtikinti politikus keisti įstatymus ir 

praktiką. Jeigu negalime įtikinti jų pačių, bando-

tywizują one Twoją wypowiedź. Twoja rola 

nie polega na podawaniu faktów — to potrafi 

Wikipedia — ale na podawaniu kontekstu i 

znaczenia!

 — Nie pogrzeb najważniejszego wątku: zawsze 

zaczynaj od najważniejszej informacji! Wra-

żenie, jakie wywierasz, pochodzi nie tylko 

z Twoich słów, ale także z Twojego głosu i 

mowy ciała. 

 — Należy unikać zamkniętych, defensywnych 

postaw, ruchów, grymasów! 

 — Mów nieco głośniej i wolniej niż zwykle!

 — Należy patrzeć w stronę reportera, a nie w 

stronę kamery (chyba że zostaniemy o to po-

proszeni)! Należy utrzymywać stały kontakt 

wzrokowy z reporterem; daje to sygnał, że 

jest się pewnym siebie!

 — Unikaj ruchów wahadłowych przed kamerą! 

Wybierając strój i wygląd, należy, być wier-

nym swojej marce, organizacji/społeczności, 

którą się reprezentuje!

 — Zbyt wiele wypełniaczy słownych ("wiesz") 

może zabić wywiad!

 — Jeśli w pobliżu znajduje się reporter i kamera, 

zawsze zachowuj się tak, jakbyś brał udział 

w wywiadzie: mówienie "off the record" jest 

ryzykowne, materiał filmowy może być wyko-

rzystany nawet wbrew woli reportera! 

 — Nie powtarzaj oskarżeń, nie używaj języka 

przepraszającego! (Jeśli ktoś Cię o coś oskar-

ża, nie powtarzaj zarzutów, zanim ich nie ode-

przesz).

Pamiętaj: trudne pytania to najlepsza okazja do 

wykazania się kompetencjami!

48 Świadek. Brooklyn, NY. https://www.witness.org/

me paveikti jų rinkėjus. Siekiame šviesti piliečius, 

atkreipti jų dėmesį į įvairias problemas ir siūly-

ti sprendimus. Norime sukurti kritinę masę, kuri 

reikalauja pokyčių. Bendraudami su šiomis audito-

rijomis, anksčiau naudodavomės įvairiais kanalais: 

komunikuodavome su spauda, siųsdavome pra-

nešimus spaudai, duodavome interviu ir laukėme, 

kol mūsų žinutė bus tinkamai ištransliuota. Orga-

nizavome renginius, konferencijas, protestus, su-

sitikimus, kvietėme žiniasklaidą ir tikėjomės, kad 

jie efektyviai nušvies problemą. Žinoma, galėtu-

me kurti ir savo turinį, pavyzdžiui, knygas, tinkla-

raščius, svetaines, pozicijų dokumentus, skrajutes 

ir kt. 

Jako aktywiści chcielibyśmy doprowadzić do 

zmiany. Nie jesteśmy politykami, nie możemy 

pisać ustaw. Zamiast tego staramy się przeko-

nać polityków do zmiany prawa i praktyk. Jeśli 

nie możemy ich przekonać, staramy się wpłynąć 

na ich elektorat. Naszym celem jest edukowanie 

obywateli, zwracanie uwagi na różne problemy i 

proponowanie rozwiązań. Dążymy do stworzenia 

masy krytycznej, która domaga się zmian. Aby ko-

munikować się z tymi odbiorcami, korzystaliśmy 

wcześniej z różnych kanałów: kontaktowaliśmy 

się z prasą, wysyłaliśmy jej informacje prasowe, 

udzielaliśmy wywiadów i czekaliśmy, aż odpo-

wiednio zinterpretuje i dostarczy nasze przesłanie 

do odbiorców. Organizowaliśmy imprezy, konfe-

rencje, protesty, spotkania, zapraszaliśmy media 

i liczyliśmy, że będą one skutecznie informować 

o problemach. Oczywiście mogliśmy też tworzyć 

własne treści, takie jak książki, blogi, strony in-

ternetowe, dokumenty określające stanowisko, 

ulotki itp. Od 2006 roku, wraz z pojawieniem 

się YouTube i innych serwisów umożliwiających 

dzielenie się filmami, tworzenie własnych filmów 

z możliwością dotarcia do milionów widzów sta-

ło się o wiele łatwiejsze. W pewnym sensie, jako 

aktywiści lub aktywni obywatele, którzy angażu-

ją się w sprawy publiczne, promujemy narracje i 

wyjaśnienia dotyczące otaczającego nas świa-

ta. Jesteśmy świadomi jakiejś kwestii, proble-

mu. Mamy wyjaśnienie przyczyn tego problemu 

i proponujemy jego rozwiązanie. Na przykład w 

przypadku polityki narkotykowej powszechna 

narracja głosi, że ludzie używający narkotyków są 

niemoralnymi grzesznikami, że narkotyki są złe, a 

kryminalizacja wyeliminuje używanie narkotyków. 

Aby zmienić skutki szkód wyrządzanych przez tę 

dehumanizującą narrację49, staramy się promo-

wać naszą własną, która przekonuje, że osoby 

zażywające narkotyki są ludźmi o takich samych 

prawach jak wszyscy inni. Że zażywanie narkoty-

ków jest częścią ludzkiego zachowania. Że proble-

mowe używanie narkotyków wymaga wsparcia, a 

nie karania, i że kryminalizacja powoduje więcej 

szkód niż same narkotyki; zamiast tego powinni-

śmy się skupić na ograniczaniu szkód związanych 

z używaniem narkotyków i polityką wobec nich. 

W ciągu ostatnich 15 lat zdaliśmy sobie sprawę, 

że wykorzystanie wideo jest bardzo użytecznym 

sposobem promowania naszej narracji i walki ze 

stygmatyzacją poprzez:

 — dokumentowanie szkód powodowanych przez 

nieludzką politykę;

 — edukację w zakresie polityki opartej na dowo-

dach i redukcji szkód;

 — mobilizowanie ludzi do działania na rzecz 

zmian (przyłączanie się do ruchu, wspieranie 

programów, podpisywanie petycji, przekazy-

wanie darowizn itp;)

 — opowiadanie historii, z którymi ludzie mogą się 

identyfikować;

 — wzmacnianie głosu społeczności; oraz,

 — upodmiotowienie społeczności poprzez uczenie 

umiejętności korzystania z wideo.

Rzecznictwo wideo jest zawsze osadzone w szer-

szym środowisku rzeczniczym i stanowi uzupeł-

nienie innych narzędzi rzecznictwa. Od "trady-

cyjnego" filmowania odróżnia je to, że zawsze 

ma jakiś cel, zawsze jest dla czegoś, a nie tylko o 

czymś. Najpierw mamy problem, który chcieliby-

śmy zmienić, a dopiero potem uczymy się robić 

filmy, mówić o nim.

49 Sárosi P. Koszty wojny z narkotykami związane z prawami człowieka - SERIA OBLICZ KOSZTY.  Budapeszt; DrugReporter, 

 28 lutego 2012. https://drogriporter.hu/en/the-human-rights-costs-of-the-war-on-drugs-count-the-costs-series/, 

 krótko, ale szczegółowo wyjaśnia problemy związane z dehumanizacją i kryminalizacją osób używających narkotyków. 

https://www.witness.org/ 
https://drogriporter.hu/en/the-human-rights-costs-of-the-war-on-drugs-count-the-costs-series/
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Ą3.2.5. Przykłady 

rzecznictwa za           
pomocą wideo
Gdybyśmy chcieli skategoryzować sposoby wy-

korzystania wideo w rzecznictwie, moglibyśmy 

powiedzieć, że można za jego pomocą dokumen-

tować, edukować i mobilizować.

3.2.5.1. 
Dokumentowanie
Dla zespołu rzeczników Drugreportera wszystko 

zaczęło się od tego, że jako młodzi działacze Wę-

gierskiej Unii Wolności Obywatelskich (HCLU) 

wyruszyli dokumentować konferencje na temat 

redukcji szkód (od 2016 roku kontynuują dzia-

łalność Drugreportera w ramach nowej organi–

zacji — Rights Reporter Foundation, RRF). Wzięli 

kamerę ręczną, statyw i jeździli na te międzynaro-

dowe konferencje, gdzie znajdowali wielu eksper-

tów w jednym miejscu, dzięki czemu mogli poru-

szać ciekawe tematy, przeprowadzając wywiady z 

różnorodną grupą ludzi z całego świata. Z czasem 

poproszono ich, by zostali oficjalnymi filmowca-

mi międzynarodowych konferencji poświęconych 

polityce narkotykowej i redukcji szkód, a ludzie 

zaczęli nazywać ich "kronikarzami międzynaro-

dowego ruchu redukcji szkód". Często montowali 

filmy na miejscu, aby móc pokazać końcowy pro-

dukt na koniec konferencji50. W 2008 roku zaczęli 

dokumentować obrady Komisji ONZ ds. Substan-

cji psychoaktywnych (Commission on Narcotic 

Drugs — CND) Jest to doroczne spotkanie człon-

ków ONZ, na którym omawiane są kwestie zwią-

zane z międzynarodową polityką narkotykową w 

ramach trzech konwencji ONZ dotyczących kon-

troli narkotyków. Co roku przygotowywano relacje 

wideo z tego wydarzenia, ale kilka razy posunięto 

się dalej.

3.2.3. Mocne strony 
rzecznictwa za pomocą 
wideo
Istnieją pewne aspekty, które sprawiają, że wideo 

jest szczególnie użytecznym narzędziem wprowa-

dzania zmian społecznych . Krótki film z ciekawą 

historią osobistą bohatera, z którym widz może się 

utożsamić, może być bardziej interesujący i wcią-

gający oraz dotrzeć do szerszego grona odbior-

ców niż na przykład pisemny raport. Nie oznacza 

to oczywiście, że nie powinniśmy już pisać takich 

sprawozdań; oczywiście, że powinniśmy. Ale za-

wsze możemy pomyśleć o przełożeniu wniosków 

z tych długich raportów na krótki i łatwo przyswa-

jalny materiał wideo. Najczęściej publikujemy je 

na internetowych serwisach udostępniania wideo, 

więc tam, gdzie jest dostęp do Internetu, ludzie 

mogą oglądać nasze filmy za darmo, a koszty pro-

dukcji są stosunkowo niskie.

3.2.4. Słabe strony 
rzecznictwa za                                  
pomocą wideo
Tak jak każde narzędzie komunikacji, wideo ma 

też swoje ograniczenia. Krótki czas trwania, któ-

ry wymieniliśmy jako zaletę, może również ozna-

czać, że w jednym filmie nie możemy przekazać 

wszystkiego, co wiemy, dlatego może on być 

znacznie mniej szczegółowy niż raport pisemny. 

Jeśli jakaś część populacji nie ma dostępu do In-

ternetu, nie możemy do niej dotrzeć. O ile w ra-

porcie pisemnym możemy łatwo ukryć tożsamość 

badanych, o tyle w przypadku materiału wideo 

jest to trudniejsze (choć możliwe, o czym powie-

my później). Bardzo ważną zasadą jest jednak to, 

że filmy kręcimy tylko za świadomą zgodą. Dema-

skując osoby z grup zagrożonych, możemy łatwo 

narazić ich życie.

W 2008 roku reporterzy poprosili widzów o wy-

słanie e-maili do szefa biura ONZ ds. substancji 

psychoaktywnych, który zamiast odpowiedzieć na 

zawarte w e-mailu kluczowe pytanie dotyczące 

rzekomej konieczności wprowadzenia prohibicji, 

uciszył Pana Polaka (nazwisko), delegata organi-

zacji pozarządowej na spotkaniu CND. Stworzyli 

stronę internetową poświęconą tej sprawie i wy-

produkowali kilka filmów wideo, które stały się 

bardzo popularne i wpłynęły na szefa biura ONZ 

ds. narkotyków, Pana Costę, aby odpowiedział na 

nie i odwiedził coffeeshop (miejsce sprzedaży ko-

nopi indyjskich) w Holandii51. Kiedy nadarzyła się 

okazja, reporterzy skonfrontowali się z rosyjskim 

carem ds. narkotyków, Wiktorem Iwanowem, i 

opowiedzieli o nieludzkiej polityce Rosji i łamaniu 

przez nią praw człowieka poprzez wprowadzenie 

zakazu leczenia substytucyjnego w tym kraju52. 

W 50. rocznicę podpisania Jednolitej konwencji o 

środkach odurzających stworzyli fikcyjną organi-

zację — Drug Lords International. Organizacja RRF 

wynajęła aktorów, którzy odgrywali role narkoty-

kowych lordów z całego świata, i nagrała z nimi 

wiadomości wideo skierowane do ONZ i państw 

członkowskich. Narkotykowi lordzi dziękowali 

ONZ za utrzymanie prohibicji narkotykowej, któ-

ra uczyniła ich jedynymi beneficjentami, oraz za 

stworzenie lukratywnego czarnego rynku, który 

przynosi zorganizowanej przestępczości dochody 

w wysokości 320 mld USD rocznie53. Zabrali też 

tych aktorów do Wiednia, na właściwe spotkanie 

CND, gdzie przy wejściu witali delegatów krajo-

wych szampanem i zapraszali ich do wspólnego 

świętowania.

51 “Uciszony partner NGO”.  https://drogriporter.hu/en/silenced-ngo-partner/

52 "Rosja i metadon: Przełamywanie lodu". https://drogriporter.hu/en/russia-and-methadone-breaking-the-ice/

53 Przekazy wideo Lordów Narkotykowych. 

 https://drogriporter.hu/en/drug-lords-celebrate-the-50th-anniversary-of-global-prohibition/

50 Nasza najnowsza praca pochodzi z Europejskiej Konferencji Redukcji Szkód, która odbyła się w Pradze w 2021 roku.  

 https://drogriporter.hu/en/5th-european-harm-reduction-conference-in-prague-czechia/

https://drogriporter.hu/en/silenced-ngo-partner/
https://drogriporter.hu/en/russia-and-methadone-breaking-the-ice/
https://drogriporter.hu/en/drug-lords-celebrate-the-50th-anniversary-of-global-prohibition/
https://drogriporter.hu/en/5th-european-harm-reduction-conference-in-prague-czechia/
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Ąsłowackiej redukcji szkód. Ale pokazali też horror 

wojny narkotykowej w Meksykus63 i to, jak mała 

organizacja pozarządowa w Rosji64 Fundacja An-

drieja Ryłkowa, próbuje własnymi rękami ratować 

swoich przyjaciół. Ten krótki film i jego zwiastun 

posłużył do skutecznego zebrania funduszy na za-

kup vana, dzięki któremu pracownicy rówieśniczy 

i pracownicy socjalni nie musieli już chodzić pie-

szo, by pracować w terenie. Mieli okazję nakręcić 

w Vancouver (Kanada) film o InSite65, pierwszej 

w Ameryce Północnej placówce bezpiecznej kon-

sumpcji narkotyków. Pokazano usługi programu 

i wyjaśniono, w jaki sposób walczyli w sądzie z 

konserwatywnym rządem, aby utrzymać ratującą 

życie placówkę bezpiecznej konsumpcji narkoty-

ków. Zostali zaproszeni do Nowej Zelandii, aby 

nakręcić film o eksperymencie polegającym na 

próbie uregulowania rynku nowych narkotyków 

syntetycznych zamiast wprowadzenia całkowite-

go zakazu ich zażywania66 Ponieważ reporterzy  

mieli swój sprzęt i możliwości filmowania, z zasa-

dy nagrywali wszystko, co jako organizacja poza-

rządowa robili i czego chcieli, żeby ludzie się do-

Zabrali też tych aktorów do Wiednia, na właści-

we spotkanie CND, gdzie przy wejściu witali de-

legatów krajowych szampanem i zapraszali ich 

do wspólnego świętowania. Nagrali to humory-

styczne wydarzenie, a filmy stały się bardzo po-

pularne54. Ponieważ dzięki tym pracom zostali 

dostrzeżeni przez międzynarodową społeczność 

zajmującą się reformą polityki narkotykowej, 

otrzymywali coraz więcej zaproszeń do produk-

cji krótkich filmów dokumentalnych dotyczących 

palących problemów. Przez kilka lat dokumento-

wali, jak z powodu braku funduszy zamykano pro-

gramy redukcji szkód. Przyłączyli się do działań 

organizacji pozarządowych w tych krajach i wy-

produkowali filmy rzecznicze o problemie w Ru-

munii55, Serbii56, Bułgarii57, Bośni i Hercegowinie58 

oraz Czarnogórze59. Wykorzystali te możliwości 

filmowe, aby nakręcić krótkie filmy przedsta-

wiające najlepsze i najgorsze praktyki w zakre-

sie polityki narkotykowej. Sfilmowali pozytywne 

przykłady, takie jak sukcesy szwajcarskiego60                                                        

programu przepisywania heroiny na receptę, 

portugalskiej61 i czeskiej62 dekryminalizacji oraz 

54 Lordowie Narkotykowi świętują wojnę narkotykową na forum ONZ. 

 https://drogriporter.hu/en/drug-lords-celebrate-the-drug-war-at-the-un/

55 Dzieci z systemu kanalizacyjnego Bukaresztu. https://drogriporter.hu/en/children-of-the-bucharest-sewer-system

56 NA ROZDROŻU: Czy Serbia sfinansuje programy redukcji szkód, by ratować życie?

  https://drogriporter.hu/en/at-a-crossroads-will-serbia-fund-harm-reduction-programs-to-save-lives/

57 Bułgaria: Po ciemnej stronie polityki narkotykowej. 

 https://drogriporter.hu/en/bulgaria-on-the-dark-side-of-drug-policy/

58 Nasi klienci są naszą misją - Redukcja szkód w Bośni. https://drogriporter.hu/en/bosnia/

59 Redukcja szkód w Czarnogórze. https://drogriporter.hu/en/harm-reduction-in-montenegro/

60 Czego świat może się nauczyć ze zmiany polityki narkotykowej w Szwajcarii. 

 https://drogriporter.hu/en/what-the-world-can-learn-from-switzerlands-drug-policy-shift/

61 Portugalia: Dziesięć lat po dekryminalizacji. 

 https://drogriporter.hu/en/portugal-ten-years-after-decriminalization/

62 Postępowa polityka narkotykowa w Czechach. 

 https://drogriporter.hu/en/progressive-drug-policies-in-the-czech-republic/

63 Wojna z narkotykami w Meksyku: Czy istnieje alternatywa.  

 https://drogriporter.hu/en/the-war-on-drugs-in-mexico-is-there-an-alternative/

64 Dać nadzieję użytkownikom narkotyków w Moskwie.  

 https://drogriporter.hu/en/giving-hope-to-drug-users-in-moscow/

65 InSite — nie tylko wstrzykiwanie, ale także łączenie. 

 https://drogriporter.hu/en/insite-not-just-injecting-but-connecting/

66 Z NOGĄ W DRZWIACH: Nowe podejście do narkotyków w Nowej Zelandii.  

 https://drogriporter.hu/en/a-foot-in-the-door-a-new-approach-to-drugs-in-new-zealand/

wiedzieli. Kiedy organizowali protesty lub brali w 

nich udział, nagrywali je. Kiedy na Węgrzech rząd 

Orbána wprowadził ustawę o "agentach zagra-

nicznych", opartą na modelu rosyjskim i mającą na 

celu rozprawienie się ze społeczeństwem obywa-

telskim, przeprowadzili wywiady z protestującymi 

i nakręcili o tym krótki film67.

Jednym z najważniejszych sposobów wykorzysta-

nia wideo w aktywizmie na rzecz praw człowieka 

jest nagrywanie przypadków łamania praw czło-

wieka, a jeśli już do nich doszło — nagrywanie 

świadectw ofiar. W HCLU reporterzy pracowali 

razem z programem romskim. Kamerzysta śledził 

prawników i pracowników terenowych i doku-

mentował świadectwa łamania praw człowieka, 

takie jak pobicia przez policję czy profilowanie ra-

sowe. Sfilmowali zeznania rodziny, której członko-

wie zostali pobici przez policję podczas ceremo-

nii chrztu. Materiał filmowy został wykorzystany 

jako dowód przez Międzynarodowy Trybunał 

Praw Człowieka, który orzekł na korzyść rodziny, 

a państwo węgierskie musiało wypłacić odszko-

dowanie68. 

Nagrano także kilka zeznań ofiar profilowania 

rasowego przez policję. Powszechną praktyką 

na Węgrzech jest to, że policja wystawia Ro-

mom mandaty znacznie częściej niż osobom nie 

romskim. Wręczają mandaty za przebicie opony 

w rowerze lub za niekorzystanie z przejścia dla 

pieszych (gdzie w rzeczywistości przejście dla 

pieszych w ogóle nie istnieje). W swoich filmach 

zestawili doświadczenia Romów, którzy otrzymy-

wali mandaty co tydzień, z doświadczeniami oby-

wateli nie romskich, którzy nigdy nawet nie sły-

szeli o takich mandatach. Filmy te spotkały się z 

szerokim zainteresowaniem mediów i przyczyniły 

się do zwiększenia świadomości tego problemu69. 

W innym przypadku ich kamery również odegra-

ły ważną rolę. W 2011 roku grupy paramilitarne 

i neonazistowskie zajęły wioskę o nazwie Gyön-

gyöspata70. Twierdzili, że przybyli, aby utrzymać 

porządek, i przez kilka tygodni zastraszali ludność 

romską, w tym dzieci. Policja węgierska pomagała 

neonazistom i nie przegoniła ich. Neonaziści pro-

wokowali ludność romską, chcąc wywołać kon-

flikt. Od początku obecni byli reporterzy wraz z 

kamerami i dokumentowali wydarzenia, starając 

się zwrócić uwagę na tę sprawę, domagając się in-

terwencji policji i odesłania neonazistów. W koń-

cu ich filmy i zeznania przyczyniły się do ostatecz-

nego pozbycia się grup paramilitarnych. Innym 

dobrym przykładem dokumentowania naruszeń 

praw człowieka jest projekt Street Lawyer, który 

udokumentował, jak prywatne "ośrodki odwyko-

we" w Rosji znęcały się nad swoimi "klientami". 

Świadectwa wideo doprowadziły do wszczęcia 

dochodzeń policyjnych i zamknięcia wielu z tych 

ośrodków71. 

3.2.5.2. Edukacja
Możesz wykorzystać aparat fotograficzny jako 

świetne narzędzie edukacyjne. Serwis Drugre-

porter prowadzi serię filmów "Just Say Know”72, 

których celem jest edukowanie społeczeństwa w 

przystępny i krótki sposób na temat narkotyków 

i polityki narkotykowej. Filmy te są nagrywane 

przed tzw. greenscreen — zielonym ekranem. 

Filmy dokumentalne Drugreportera są wyko-

rzystywane na uniwersytetach do przystępnego 

wyjaśniania studentom zasad redukcji szkód i po-

67 Protest przeciwko ustawie o organizacjach pozarządowych. 

 https://autocracyanalyst.net/hungarian-ngo-foreign-agent-law/

68 Chrzest z gazem łzawiącym. https://youtu.be/EkXpmbYsjTQ

69 Bez szans.  https://youtu.be/bMNHFNpsA2M

70 Gyöngyöspata 2011. https://youtu.be/H4WNJ18KJ-w

71 Street Lawers from EECA region by DuNEWS. https://www.youtube.com/watch?v=Y3q-30Dg63w

72 Seria ‘Just Say Know’ w Drugreporter. https://drogriporter.hu/en/section/just-say-know-series/

https://drogriporter.hu/en/drug-lords-celebrate-the-drug-war-at-the-un/
https://drogriporter.hu/en/at-a-crossroads-will-serbia-fund-harm-reduction-programs-to-save-lives/
https://drogriporter.hu/en/bulgaria-on-the-dark-side-of-drug-policy/
https://drogriporter.hu/en/bosnia/
https://drogriporter.hu/en/harm-reduction-in-montenegro/
https://drogriporter.hu/en/what-the-world-can-learn-from-switzerlands-drug-policy-shift/
https://drogriporter.hu/en/portugal-ten-years-after-decriminalization/
https://drogriporter.hu/en/progressive-drug-policies-in-the-czech-republic/
https://drogriporter.hu/en/the-war-on-drugs-in-mexico-is-there-an-alternative/
https://drogriporter.hu/en/giving-hope-to-drug-users-in-moscow/
https://drogriporter.hu/en/insite-not-just-injecting-but-connecting/
https://drogriporter.hu/en/a-foot-in-the-door-a-new-approach-to-drugs-in-new-zealand/
https://autocracyanalyst.net/hungarian-ngo-foreign-agent-law/
https://youtu.be/EkXpmbYsjTQ
https://youtu.be/bMNHFNpsA2M
https://youtu.be/H4WNJ18KJ-w
https://www.youtube.com/watch?v=Y3q-30Dg63w
https://drogriporter.hu/en/section/just-say-know-series/
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wywiady z aktywistami z 20 krajów. Większość 

wywiadów została przeprowadzona przez ekipy 

zrekrutowane w Internecie. Wysłali im ten sam 

kwestionariusz, który następnie wykorzystali do 

przeprowadzenia wywiadów.

3.2.5.3. Mobilizacja
Interesującym przykładem mobilizacji jest kam-

pania, którą organizacja Drugreporter zorganizo-

wała w Dzielnicy 8 w Budapeszcie. W 2014 roku 

burmistrz Dzielnicy 8 z ramienia partii rządzącej 

Fidesz, Máté Kocsis, postanowił zlikwidować pro-

gram wymiany igieł i strzykawek prowadzony w 

dzielnicy przez organizację pozarządową Blue Po-

int, który obsługiwał około 3000 osób używają-

cych narkotyków. Rozpoczął kampanię przeciwko 

tej służbie, czyniąc z ludzi używających narkoty-

ków kozły ofiarne i twierdząc, że wszystkie pro-

blemy związane z narkotykami, takie jak obecność 

narkomanów w Dzielnicy i odpadki narkotykowe 

(igły, strzykawki), są wynikiem ich pracy. Mimo 

że były to fałszywe oskarżenia, organizacja Dru-

greporter wiedział, że polityk osiągnie swój cel i 

będzie w stanie zamknąć program. Drugreporter 

zebrał fundusze i przygotował kampanię wokół 

sprawy, używając hasła "Pokój w 8. dzielnicy". 

Stworzyli stronę internetową i wyprodukowali 

20-minutowy krótki film dokumentalny o pro-

blemie76 który na YouTube obejrzało prawie 400 

000 osób. Wezwali ludzi do podpisania petycji na 

rzecz dzielnicy wolnej od odpadków po narkoty-

kach, ale zaproponowali inne rozwiązanie niż bur-

mistrz: zasugerowali utrzymanie wymiany igieł i 

otwarcie bezpieczniejszego miejsca konsumpcji, 

gdzie ludzie mogliby używać narkotyków posia-

danych na własny użytek w nadzorowanym śro-

dowisku, nie umierając z powodu przedawkowa-

nia, nie zarażając się nawzajem i nie wyrzucając 

zużytych igieł. Przygotowali też plakaty "citylight" 

lityki narkotykowej. Od czasu do czasu organizo-

wane są też fora dyskusyjne, które rozpoczynają 

się projekcją filmu, po której następuje dyskusja 

prowadzona przez ekspertów lub osoby ze spe-

cyficznym doświadczeniem życiowym. W czasie 

pandemii COVID-19 i blokad nie mogli podróżo-

wać i filmować, ale mimo to udało im się stworzyć 

dyskusje i przesłania nagrane przez Zoom73. Po-

kazuje to, że nawet jeśli panuje globalna pande-

mia, a Ty jesteś zamknięty w swoim salonie, masz 

wiele możliwości, by kręcić filmy! Poza produkcją 

własnych filmów Drugreporter koncentruje się 

na szkoleniu innych aktywistów, rówieśników i 

młodzieży w zakresie wideo rzecznictwie. Utrzy-

mują sieć osób, które przeszły szkolenie i które 

nadal kręcą filmy. Korzystając z tej sieci, coraz 

częściej podejmują współpracę międzynarodową. 

Reporterzy proszą swoich partnerów o nagrywa-

nie i przesyłanie im materiałów filmowych, które 

następnie są przez nich montowane i publikowa-

ne. Jest to opłacalny i oszczędzający czas sposób 

tworzenia filmów dokumentalnych. W ten sposób 

powstał pełnometrażowy film dokumentalny "A 

Day in The Life: Świat ludzi zażywających narko-

tyki”74. Bohaterami filmu jest 8 osób z 7 miast na 

świecie: Berlina, Budapesztu, Dżakarty, Meksyku, 

Simferopola, i Lagos. Wszyscy oni używają lub 

używali tego samego narkotyku — heroiny — ale 

ich życie jest zupełnie inne. Różnice te wynikają z 

bardzo zróżnicowanej polityki dotyczącej proble-

mu narkotyków w ich krajach. W jednym mieście 

za zażywanie narkotyków strzela się w nogę, w 

innym państwo zapewnia legalną heroinę, jeśli 

ktoś nie potrafi zerwać z nałogiem. Innym przy-

kładem zdalnego filmu dokumentalnego jest se-

ria wyprodukowana dla Międzynarodowej Sieci 

Osób Używających Narkotyków (INPUD). Seria 

ta nosi tytuł "Taking Back What's Ours: Historia 

mówiona ruchu osób używających narkotyków”75. 

W 10 odcinkach po 35 minut każdy znalazły się 34 

73 “Drugreporter Café”. https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-cafe/, 

 “Drugreporter News”. https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-news/

74 “Dzień z życia: Świat ludzi zażywających narkotyki”. https://drogriporter.hu/en/a-day-in-the-life/

75 "Biorąc z powrotem to, co nasze: Ustna historia ruchu osób używających narkotyków”. 

 https://drogriporter.hu/en/taking-back-whats-ours/

76 “Pokój w dzielnicy 8”. http://szobaanyolcban.org/ oraz film, https://youtu.be/CfzcKHBz_kM

77 Raport z kampanii. https://drogriporter.hu/en/room-in-the-8th-district-campaign-report/

78 “Kostya Proletarsky”. https://drogriporter.hu/en/kostya/ 
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TH(rodzaj ulicznej reklamy zewnętrznej w postaci 

tablic ogłoszeniowych, zazwyczaj podświetla-

nych) i zbierali podpisy na stoiskach stacjonar-

nych77. Ostatecznie udało im się zebrać 5 400 

podpisów online i prawie 2 000 stacjonarnie. W 

projekcji filmu i dyskusji na forum wzięło udział 

ponad 150 osób. Kanały telewizyjne podchwyciły 

temat i wykorzystały materiał filmowy do stwo-

rzenia własnego reportażu. O sprawie napisano 

wiele audycji radiowych i artykułów prasowych. 

W węgierskim klimacie politycznym nie udało się 

osiągnąć zamierzonego celu ani nawiązać dialo-

gu z rządem, ale udało im się zwrócić uwagę na 

bardziej humanitarne rozwiązanie problemu niż 

kryminalizacja zażywania i rezygnacja z programu 

wymiany igieł.

3.2.6. Formaty wideo
Jeśli chcesz poruszyć ważny dla Ciebie temat, 

masz do wyboru różne formaty. Film może mieć 

długość 30-sekundowego lub kilkuminutowego 

viralowego filmiku, krótkiego dokumentu trwa-

jącego ok. 15-30 minut, pełnometrażowego do-

kumentu trwającego ok. 90 minut lub serii kilku 

odcinków. Film może być odgrywaną sztuką lub 

informacją, w której Ty lub Twój kolega bezpo-

średnio rozmawiacie z widzami, na przykład przed 

zielonym ekranem. Możesz nagrywać i przesyłać 

całe wystąpienia konferencyjne, a także nadawać 

na żywo na YouTube lub Facebooku. Można też 

tworzyć animacje, które są doskonałym, choć bar-

dziej kosztownym i czasochłonnym, formatem. 

Drugreporter również przygotował kilka anima-

cji. Jedna z nich jest punktem kulminacyjnym ich 

pracy w zakresie wideo rzecznictwie. Animowany 

dokument "Kostya Proletarsky“78 oparty jest na 

prawdziwej historii Kostyi, narkomana i działacza 

na rzecz walki z HIV, który zmarł w wyniku złego 

traktowania i tortur w rosyjskim więzieniu. Ani-

macja zawiera oryginalne wywiady audio z Kostią 

i jego matką Iriną, a jej celem jest upamiętnienie 

Kostii i wielu innych osób na całym świecie, któ-

re nie przeżyły więzienia. Film dokumentalny był 

pokazywany na 7 festiwalach filmowych na całym 

świecie i zdobył główną nagrodę na 65. Węgier-

skim Narodowym Festiwalu Filmów Niezależnych 

oraz na Festiwalu Filmów i Praw Człowieka w Ma-

drycie w 2020 r.

3.2.7. Zanim zaczniesz 
filmować
Produkcję wideo można podzielić na 4 etapy. 

Pierwszą z nich jest preprodukcja, kiedy przygo-

towujesz się do nagrywania. Drugi to właściwa 

produkcja, kiedy wychodzimy na zewnątrz i filmu-

jemy coś. Trzeci etap to postprodukcja, czyli mon-

taż i kolorowanie filmu oraz poprawienie dźwięku. 

Czwarta i ostatnia część to dystrybucja filmu i 

pokazanie go światu. Jeśli potrafisz myśleć z wy-

przedzeniem, istnieje kilka aspektów, które mogą 

znacznie zwiększyć sukces Twojego projektu. Te 

5 zagadnień to:

CEL

Jeśli jesteś pewien swojego głównego celu, czyli 

tego, co chcesz osiągnąć, pomoże Ci to stworzyć 

jasny i zrozumiały film.

PRZESŁANIE

Twoje przesłanie powinno być jasne! Powinieneś 

z góry wiedzieć, co dokładnie chcesz przekazać!

HISTORIA

przesłanie najlepiej przekazać poprzez opowieść o 

kimś, kto jest reprezentatywny dla tematu. Należy 

zastanowić się, czyja historia może najlepiej od-

dać przesłanie, kto jest najbardziej wiarygodny? 

Jednym z najlepszych sposobów na przekazanie 

https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-cafe/
https://drogriporter.hu/en/section/drugreporter-news/
https://drogriporter.hu/en/a-day-in-the-life/
https://drogriporter.hu/en/taking-back-whats-ours/
http://szobaanyolcban.org/
https://youtu.be/CfzcKHBz_kM
https://drogriporter.hu/en/room-in-the-8th-district-campaign-report/
https://drogriporter.hu/en/kostya/
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ĄVimeo może być konieczne uiszczenie opłaty za 

umieszczenie pliku powyżej określonej wielkości. 

Na Instagramie i TikTok także obowiązują ogra-

niczenia dotyczące rozmiaru i czasu. Dystrybu-

cja offline może odbywać się w formie pokazów i 

forum dyskusyjnego lub pokazów festiwalowych. 

Nie wypalamy już płyt DVD, aby chronić środo-

wisko.

Kiedy mniej więcej znasz odpowiedź na powyższe 

5 punktów, możesz zacząć planować właściwe 

filmowanie i opracować harmonogram produk-

cji: Gdzie będziesz filmować? Z kim przeprowa-

dzisz wywiad? Jakie będą Twoje pytania? Pytania 

można zapisać na kartce, a jeśli dobrze wiesz, co 

chciałbyś usłyszeć, możesz też improwizować. Na 

koniec dobrze jest sprawdzić rzeczywistość: Czy 

to naprawdę możliwe? Czy naprawdę możesz 

poprosić tego sławnego aktora, aby poprowadził 

narrację w Twoim filmie? Czy naprawdę jesteś w 

stanie przeprowadzić te wszystkie wywiady? Kie-

dy wszystko wydaje się być w porządku i jesteście 

gotowi do filmowania, możecie zacząć pakować 

sprzęt wideo.

3.2.7.1. Sprzęt
Nie ma problemu, jeśli masz tylko telefon komór-

kowy, który potrafi nagrywać wideo. Możesz użyć 

kilku darmowych programów do edycji w telefo-

nie, aby dokonać podstawowych cięć, a następnie 

przesłać film bezpośrednio z telefonu. Jeśli chcesz 

zainwestować więcej w lepszą jakość pracy, to 

właśnie te gadżety mogą okazać się niezbędne. 

RRF zaczynał od małej kamery ręcznej, dlatego 

omawiamy tu wszystkie rodzaje sprzętu, które 

mogą być potrzebne w dłuższej perspektywie, a 

nie od razu.

KAMERA

Za pomocą kamery ręcznej można stosunkowo ła-

two nagrywać przez długi czas. Profesjonalne ka-

mery wideo są drogie i ciężkie, więc dla aktywisty, 

który biega po okolicy jako reporter wideo, lepsza 

jest mniejsza i tańsza opcja. Wielu aktywistów, 

dziennikarzy i niezależnych filmowców korzysta 

z aparatów fotograficznych z możliwością nagry-

wania wideo. Aparaty te mają zwykle wymienne 

przesłania są indywidualne historie, z którymi lu-

dzie mogą się identyfikować, które poruszają ich 

emocjonalnie. Należy zawsze starać się, aby w 

filmie występowały osoby reprezentujące popula-

cję, której film dotyczy. Bardzo ważna jest tu za-

sada "Nic o nas, bez nas". Zawsze dobrze jest mieć 

interesujących, silnych bohaterów. Interesujące 

jest pokazanie jakiegoś konfliktu między ludźmi 

lub ideami. Jako aktywiści wideo możemy starać 

się być obiektywni i próbować dopuścić do głosu 

obie strony, ale często nie jest to możliwe. Często 

agresywny policjant nie chce udzielić wywiadu lub 

kłamie na ten temat. Opowiadasz się po jednej ze 

stron i to jest w porządku. Dlatego właśnie pro-

wadzisz działalność aktywistyczną, bo starasz się 

wspierać i pomagać stronie uciskanej lub margi-

nalizowanej. Ale oczywiście w filmie zawsze mówi 

się prawdę, nigdy się nie kłamie. Pokazywanie fak-

tów w filmie jest przydatne, ale uważaj, żeby nie 

przedstawić zbyt wielu danych, bo może to być 

przytłaczające.

Pamiętaj, że historia służy propagowaniu, Twój 

film ma służyć celowi, nie jest tylko o czymś! Naj-

lepiej, jeśli z filmu wynika jakieś działanie, prośba 

do widzów: o wsparcie sprawy poprzez podpisa-

nie petycji, przekazanie darowizny, przyłączenie 

się do kampanii mailowej, szerokie udostępnienie 

filmu itp.

PUBLICZNOŚĆ

Należy także wcześniej pomyśleć o swojej pu-

bliczności. Czy ma to być grupa decydentów? Czy 

jest to młodzież? Czy jest to ogół społeczeństwa? 

Czy chodzi o sędziów sądu międzynarodowego? 

Wcześniejsza znajomość odbiorców pozwala le-

piej dobrać format i miejsce dystrybucji.

DYSTRYBUCJA

Jeśli z góry wiesz, kiedy, jak i do kogo chcesz pro-

mować swój film, pomaga Ci to w całym procesie. 

Być może jest wyznaczona specjalna data publika-

cji, więc trzeba uważać, żeby zdążyć na czas. Jeśli 

masz sojuszników, którzy będą promować Twój 

film, możesz z nimi wcześniej uzgodnić termin pu-

blikacji. Jeśli znasz dziennikarzy, możesz pokazać 

im swój film i pozwolić przygotować artykuł, jeśli 

będą zainteresowani. Na YouTube i Facebooku 

można umieszczać filmy za darmo, natomiast na 

obiektywy, dzięki którym można uzyskać więcej 

kreatywnej  kontroli nad filmem. Cyfrowe lu-

strzanki jednoobiektywowe (DSLR) mają małe lu-

stro, które podnosi się podczas filmowania. Lustro 

to pozostaje w górze podczas nagrywania filmów. 

Aparaty fotograficzne nowej generacji (apara-

ty bezlusterkowe z wymiennymi obiektywami, 

MILC) nie mają lustra, są mniejsze i mają wizjer 

elektroniczny. Stanowią one bardzo dobry kom-

promis między niewielkimi rozmiarami, przystęp-

ną ceną i doskonałą jakością obrazu. Aparaty te 

mają matryce o różnych rozmiarach. Standardowy 

rozmiar to tzw. pełna klatka, która ma dokładnie 

taką samą wielkość jak klatka 35 mm w trady-

cyjnym aparacie fotograficznym, a więc najlepiej 

współpracuje ze starymi obiektywami, których 

używali dziadkowie. Mniejszy rozmiar jest nazy-

wany sensorem Advanced Photo System typu-C 

(APSC). Ponieważ są to matryce o mniejszym 

rozmiarze, ta sama ramka obiektywu pełnoklatko-

wego zostanie przycięta, a pole widzenia będzie 

bardziej zbliżone (obiektyw pełnoklatkowy 24 

mm daje pole widzenia około 36 mm w aparacie 

APSC). Można też używać kamer akcji, takich jak 

GoPro, do robienia zabawnych ujęć, ale nie nadają 

się one do pracy w stylu dokumentalnym. Telefo-

ny coraz lepiej radzą sobie z kręceniem filmów.

KARTY PAMIĘCI

Aparat nagrywa filmy na karty pamięci. Najczę-

ściej używane są karty SD. Karty te mają okre-

śloną pojemność, niektóre z nich to karty o po-

jemności 32, 64 lub 128 GB. Mają też określoną 

maksymalną szybkość, z jaką mogą przesyłać 

dane. Im większy plik wideo zostanie utworzony 

za pomocą aparatu, tym szybszej karty będziesz 

potrzebować. Są one zazwyczaj tanie i dobrze jest 

mieć ich kilka przy sobie.

STATYW

Aby wykonywać absolutnie stabilne ujęcia i móc 

nagrywać godziny materiałów konferencyjnych, 

warto zaopatrzyć się w statyw, na którym można 

postawić kamerę. W dłuższej perspektywie zaosz-

czędzi Ci to wielu bólów pleców. Tanie, ale dobre 

statywy można dostać np. w sklepach z używany-

mi przedmiotami fotograficznymi. W przypadku 

cięższych aparatów potrzebny jest mocniejszy 

statyw. Najważniejszą rzeczą, na którą należy 

zwrócić uwagę przy wyborze statywu, jest płyn-

ność ruchu głowicy statywu. W przypadku nagrań 

wideo trzeba mieć możliwość wykonywania płyn-

nych ruchów. Można też zaopatrzyć się w małe 

statywy do telefonu.

MIKROFON 

Aparat jest wyposażony we wbudowany mikro-

fon, ale po pewnym czasie będziesz chciał mieć 

lepszą jakość i większą kontrolę nad nagrywa-

nym dźwiękiem. Istnieją różne rodzaje mikrofo-

nów do różnych celów. Do nagrywania akcji, gdy 

przemieszczasz się z kamerą i chcesz zarejestro-
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wać dźwięk, zakładasz na kamerę mikrofon typu 

shotgun. Dzięki temu można nagrywać protesty 

uliczne i dialogi między ludźmi. Jeśli jednak chcesz 

skupić się bardziej na głosie rozmówcy, użyj mi-

krofonu typu lavalier lub przypinanego. Są to małe 

mikrofony w formie przewodowej lub bezprze-

wodowej/radiowej, które można przymocować 

do kołnierzyka rozmówcy i które pozwalają na 

ładne nagranie głosu, oddzielonego od odgłosów 

otoczenia. Przewód lub strunę mikrofonu można 

ukryć pod ubraniem filmowanej osoby. W niektó-

rych sytuacjach nie ma czasu na mocowanie mi-

krofonów przypinanych do kołnierzyka. W takich 

przypadkach przydaje się mikrofon ręczny, który 

trzyma się blisko ust rozmówcy, aby uzyskać wy-

raźny głos i jak najlepiej odizolować dźwięki oto-

czenia. Czwartym i ostatnim rodzajem mikrofonu 

jest zewnętrzny rejestrator dźwięku. Za pomocą 

mikrofonu można nagrywać bardzo dobrej jakości 

dźwięki otoczenia, głosy lub muzykę, ale można 

też podłączyć kable audio z systemów głośniko-

wych. Jeśli wybierasz się na konferencję lub inne 

wydarzenie, podczas którego ludzie mówią do 

mikrofonów z pewnej odległości, nie chcesz na-

grywać dźwięków otoczenia, ponieważ nie będą 

one miały wystarczająco dobrej jakości. W takim 

przypadku można podłączyć zewnętrzny rejestra-

tor audio do systemu dźwiękowego w miejscu, w 

którym odbywa się wydarzenie, aby uzyskać naj-

lepszy dźwięk z głośników. W przypadku mikrofo-

nów dobrze jest założyć osłonę przeciwwietrzną 

lub "Deadcat", aby wyeliminować szum wiatru.

KABLE AUDIO  

Istnieją tylko trzy rodzaje kabli, które sprawdza-

ją się we wszystkich sytuacjach gdzie używamy 

audio: XLR, RCA i Jack. Kable Jack są dostępne w 

rozmiarach 6,3 mm i 3,5 mm, przy czym ten ostat-

ni jest standardowym kablem audio typu jack do 

słuchawek.

BATERIE 

Do zasilania kamery potrzebna jest energia elek-

tryczna, która jest przechowywana w bateriach. 

Ważne jest, aby mieć więcej baterii na wypadek 

dłuższego filmowania. Przed wyjściem na plan fil-

mowy należy naładować wszystkie akumulatory. 

Istnieją także zewnętrzne zestawy baterii do tele-

fonów komórkowych.

SŁUCHAWKI

Jeśli w kamerze  znajduje się wyjście słuchawko-

we, ważne jest, aby podczas nagrywania monito-

rować dźwięk. W ten sposób można usłyszeć, czy 

wystąpił jakiś problem z nagraniem dźwięku.

PARASOL 

Warto go mieć przy sobie na deszczowe dni.

LAMPY 

Możesz znaleźć się w sytuacji, w której będziesz 

musiał użyć lampy, ponieważ nie będzie dostępna 

wystarczająca ilości światła z otoczenia. Do tego 

celu służą małe i mocne lampy, które można kupić 

i umieścić na kamerze lub na stojaku.

KOMPUTER

Do edycji materiału filmowego potrzebny jest 

komputer. Może to być laptop lub komputer sta-

cjonarny.

OPROGRAMOWANIE DO OBRÓBKI 

Istnieją darmowe, płatne lub abonamentowe 

programy do edycji wideo. Programy do obróbki 

filmów mają minimalne wymagania co do mocy 

obliczeniowej komputera. Na końcu tego rozdzia-

łu podajemy wskazówki dotyczące programów do 

edycji.

DYSKI TWARDE

Jeśli nagrywasz dużo materiału w wysokiej jako-

ści, dysk komputera szybko się zapełni. Po pew-

nym czasie trzeba będzie kupić zewnętrzne dyski 

twarde do przechowywania materiału filmowego. 

Najtańszym rozwiązaniem jest zakup wewnętrz-

nych dysków twardych (HDD), które można umie-

ścić w komputerze stacjonarnym lub podłączyć za 

pomocą kabla USB i stacji dokującej.

OBIEKTYWY

Można nabrać prawdziwej "żądzy obiektywów", 

gdy zobaczy się, jak ładne obrazy można uzyskać 

za pomocą różnych typów obiektywów. Nie za-

głębiamy się teraz w szczegóły na temat obiek-

tywów, a jedynie w to, że mogą to być obiektywy 

o stałej ogniskowej, co oznacza, że nie można za 

ich pomocą przybliżać lub oddalać obrazu, albo 

teleobiektywy lub obiektywy zmiennoogniskowe, 

za pomocą których można przybliżać i oddalać 

obraz. Obiektywy różnią się także jasnością; im 

więcej światła mogą przepuścić na matrycę, tym 

są jaśniejsze i zazwyczaj droższe.

PLECAK

dobrze jest mieć mocny plecak na cały sprzęt. Gdy 

już wiesz, co chcesz filmować i masz spakowany 

sprzęt, jesteś gotowy do wyjścia i filmowania.

3.2.7.2. Podstawowe 
pojęcia z zakresu 
wideografii
ŚWIATŁO

Pierwszą rzeczą potrzebną do robienia zdjęć jest 

światło. Przy słabym oświetleniu zdjęcia będą 

miały gorszą jakość. Należy upewnić się, że obiekt 

jest odpowiednio oświetlony i nie jest zbyt ciem-

ny. Podczas filmowania należy unikać filmowania 

pod słońce lub silne światło. Silne światło z tyłu 

może być wykorzystane do ukrycia kogoś, ponie-

waż zdjęcia podświetlone wydają się nieostre.

ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO

obrazy cyfrowe składają się z kolorowych pikse-

li, czyli maleńkich kropek koloru. Im więcej takich 

kropek jest na obrazie, tym bardziej jest on szcze-

gółowy. Obrazy mają określoną liczbę takich pik-

seli w pionie i w poziomie. Te dwie liczby określają 

rozdzielczość obrazu. Istnieją pewne standardowe 

rozdzielczości, których używamy, a wraz z rozwo-

jem aparatów fotograficznych i wyświetlaczy licz-

ba ta rośnie. SD, czyli rozdzielczość standardowa, 

to 640 pikseli w poziomie i 480 pikseli w pionie, 

czyli 640x480 pikseli. Rozdzielczość HD (720p) 

to 1280x720 pikseli. Rozdzielczość Full HD 

(1080p) to 1920x1080 pikseli, a 4K to 3840x2160 

pikseli. Obecnie najczęściej używaną rozdzielczo-

ścią jest 1080p, ale coraz więcej kamer i wyświe-

tlaczy ma rozdzielczość 4K.

LICZBA KLATEK NA SEKUNDĘ

Każdy film ruchomy opiera się na tym samym złu-

dzeniu: jeśli wykonasz wiele zdjęć danego obiektu 

i będziesz odtwarzać te obrazy jeden po drugim 

z określoną prędkością, zobaczysz ruch. Liczba 

obrazów w ciągu sekundy nazywana jest liczbą 

klatek na sekundę. Standardowa liczba klatek na 

sekundę (fps, frame per second), którą stosujemy 

jako wideofilmowcy, jest taka sama jak w kinie i 

wynosi 25 klatek na sekundę (lub 24 klatki na se-

kundę w USA). Jest to wartość, do której jesteśmy 

przyzwyczajeni podczas oglądania filmów. Przy tej 

szybkości klatek ruch wydaje się nieco zamazany. 

Można nagrywać więcej klatek na sekundę. Przy 

większej liczbie klatek na sekundę ruch będzie 

wyglądał na mniej rozmyty. Jeśli nagrywasz np. 

120 klatek na sekundę, możesz spowolnić mate-

riał w programie do edycji do ¼ prędkości i nadal 

będziesz mieć 30 klatek na sekundę, a więc film w 

zwolnionym tempie będzie wyglądać płynnie.

WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI

Współczynnik proporcji to stosunek szerokości do 

wysokości klatki. Starsze telewizory mają współ-

czynnik proporcji 4:3. Obecnie stosuje się propor-

cje 16:9, gdzie szerokość wynosi 16 jednostek, a 

wysokość 9. Większość ekranów laptopów ma 

proporcje 16:9, podobnie jak okno wideo YouTu-

be. Im mniejsza wysokość, tym bardziej kinowy 

obraz. Kinowy "panoramiczny" ekran ma propor-

cje 2,39:1.

RODZAJE SCEN

Na podstawie tego, co nagrywamy naszą kamerą, 

możemy odróżnić rolkę A od rolki B. Rolka A to 

główna kamera; może to być główne ujęcie wy-

wiadu z kimś. Często jest to tzw. “gadająca gło-

wa”. Rolka A może być też ujęciem akcji, zwanym 

też sekwencją obserwacyjną, kiedy obserwuje-

my, jak ktoś coś robi, jak ludzie wchodzą ze sobą 

w interakcje. Zazwyczaj takie ujęcia interakcji są 

najciekawsze. Rolka B to rodzaj ujęcia dodatkowe-

go, ujęcia przedmiotu, ludzi lub krajobrazu, które 

ilustrują to, o czym mówi osoba mówiąca w rolce 

A. Oczywiście rolki B można wykorzystywać tyl-

ko podczas odtwarzania muzyki lub ciszy. Innym 
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ĄPRZESTRZEŃ NAD GŁOWĄ

Przestrzeń nad głową filmowanej osoby nazywamy 

"prześwitem". Upewnij się, że nie jest jej ani 

za dużo, ani za mało. Zauważ, że poziom oczu 

znajduje się mniej więcej na wysokości 1/3 całego 

kadru, a w miarę powiększania zachowujesz 

proporcje między górną a dolną częścią kadru.

ZASADA TRÓJPODZIAŁU

jeśli podczas komponowania ujęcia podzielisz 

obraz za pomocą 4 linii na 9 części (jeśli filmowany 

obiekt nie znajduje się w środku kadru, lecz na 

liniach lub ich skrzyżowaniach), uzyskasz bardziej 

harmonijny obraz.

PRZESTRZEŃ

Komponując ujęcie, należy zostawić więcej 

miejsca przed filmowanym obiektem /osobą lub w 

kierunku, w którym porusza się filmowana osoba. 

W ten sposób pozostawiasz więcej miejsca przed 

filmowanym obiektem i sprawisz wrażenie, że coś 

znajduje się w kierunku, w którym patrzy osoba 

filmowana, zwłaszcza gdy komponujesz ujęcie do 

wywiadu.

typem ujęcia jest ujęcie reakcji, gdy filmuje się 

reportera lub publiczność. Ujęcie wprowadzające 

to takie, w którym filmuje się osobę przybywającą 

na miejsce wywiadu lub pokazuje się miasto, dom, 

wejście lub pokój, w którym będzie odbywał się 

wywiad.

3.2.8. 
Komponowanie filmu
Aby stworzyć atrakcyjny materiał wideo, należy 

w przemyślany sposób komponować elementy 

sceny lub sekwencji. Przestrzeganie pięciu 

poniższych zasad pozwoli Ci nagrywać lepiej 

wyglądające ujęcia.

ROZMIARY UJĘĆ 

Obiekt może mieć różne rozmiary w kadrze. 

Może być oddalony lub bardzo bliski. Zazwyczaj 

podczas wywiadu robi się średnie ujęcie lub 

średnie zbliżenie. Jeśli filmowany obiekt jest 

zbyt daleko, nie widać wystarczająco dobrze 

jego twarzy. Jeśli jest zbyt blisko, będzie to zbyt 

intymne i niepokojące.

KĄTY UJĘCIA 

W przypadku wywiadów zazwyczaj ustawiamy 

kamerę na poziomie oczu. Nieco wyższy kąt 

jest często dobry, ale niższe kąty zwykle nie 

sprawdzają się dobrze. Zbyt wysoki kąt pokazuje 

osobę badaną jako bezbronną, podczas gdy 

bardzo niski kąt może dać wrażenie osoby silnej 

i dominującej.

Rozmiary ujęć

Prześwit

Przestrzeń

Zasada trójpodziału

Kadrowanie

Bardzo długie ujęcie (XLS)

Średnie przybliżenie (MCU)

Niskie 

Perspektywa żabia 

Na poziomie oczu

Przekrzywienie

Wysokie

Perspektywa z lotu ptaka

Za dużo

Właściwy prześwit

Za mało

Utrzymywanie proporcji

gdy ustawiasz zoom

Średnio-długie ujęcie (MLS)

Duże przybliżenie (BCU)

Długie ujęcie (LS)

Przybliżenie (CU)

Średnie ujęcie (MS)

Bardzo duże przybliżenie (XCU)
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Ą3.2.9. Trzymanie 

i poruszanie się 
z aparatem lub 
telefonem
Aby zapewnić odpowiednią stabilność, aparat i 

telefon należy trzymać obiema rękami. Trzyma-

jąc aparat, lewą dłoń należy zazwyczaj umieścić 

pod aparatem i obiektywem, a prawą — po pra-

wej stronie aparatu. Trzymając kamerę, można 

podeprzeć łokieć brzuchem. Kiedy coś nagrywasz, 

upewnij się, że trzymasz dany kadr wystarczająco 

długo. Możesz policzyć w głowie do 10 sekund, 

aby mieć pewność, że ujęcie będzie wystarczają-

co długie. Podczas panoramowania kamerą należy 

poruszać górną częścią ciała wraz z ramionami, a 

nie tylko ramionami. Podczas ruchu, jeśli to moż-

liwe, trzymaj ugięte kolana. Poruszaj się powoli, w 

sposób płynny. Zazwyczaj używamy zoomu, aby 

znaleźć pole widzenia lub kadr i pozostać w nim. 

Zwykle nie robimy zoomu podczas nagrywania, 

tylko po to, by szybko znaleźć kolejną kompozy-

cję. Przy powiększaniu film nabiera charakteru 

domowego wideo. Podczas filmowania telefonem 

komórkowym należy trzymać go poziomo. W ten 

sposób uzyskuje się proporcje obrazu 16:9. 

3.2.10. 
Ustawienie kamery
O teorii filmowania napisano wiele książek, dla-

tego w tym miejscu omówimy tylko jej podsta-

wy. Podczas nagrywania filmów wideo używa się 

tych samych narzędzi, co podczas fotografowania 

obrazu. Wideofilmowcy zazwyczaj używają usta-

wień ręcznych, aby w jak największym stopniu 

kontrolować efekt końcowy.

ROZMIAR/JAKOŚĆ

W informatyce przepustowość (bitrate lub 

zmienna R) to liczba bitów przekazywanych lub 

przetwarzanych w jednostce czasu. 1 Mbit/s lub 

1 Mb/s = 1000 kbit/s. Ogólnie rzecz biorąc, im 

wyższy “bitrate”, tym więcej danych w pliku i tym 

więcej informacji i szczegółów w filmie. Zazwy-

czaj w przypadku filmów 1080p lub Full HD bitrate 

wynosi około 7-12 Mb/s. Materiał filmowy w roz-

dzielczości 4k lub 2160p ma około 35-68 Mb/s.

OSTROŚĆ

Jako wideofilmowcy zazwyczaj korzystamy z 

ręcznego ustawiania ostrości, aby mieć kontrolę 

nad tym, co w naszym filmie jest ostre, a co nie. 

Funkcja Focus Peaking pomaga zobaczyć na ekra-

nie LCD kamery wideo, co jest ostre, ponieważ 

podświetla te obszary obrazu, które są ostre.

EKSPOZYCJA/JASNOŚĆ

Ekspozycja to ogólna jasność zdjęcia lub filmu. 

Dokładniej mówiąc, jest to ilość światła, która do-

ciera do matrycy filmu lub aparatu podczas robie-

nia zdjęcia. Im bardziej naświetlony jest kamera 

lub czujnik aparatu, tym jaśniejsze będzie zdjęcie. 

Im mniej światła, tym ciemniejsze będzie zdjęcie. 

Należy uważać, aby nie prześwietlić lub nie niedo-

świetlić zdjęcia zbyt mocno. Wiele z tego można 

"naprawić w postprodukcji", czyli przyciemnić lub 

rozjaśnić zdjęcie lub materiał filmowy, ale tylko 

do pewnego stopnia. Jeśli prześwietlisz ujęcie do 

tego stopnia, że na obrazie będzie tylko biel, po 

przyciemnieniu może on stać się jedynie szary. 

Analogicznie, jeśli zdjęcie zostanie niedoświetlo-

ne i będzie na nim tylko czerń bez żadnych innych 

szczegółów, to po rozjaśnieniu znów stanie się 

szare. Ręczne ustawianie ekspozycji i ostrości w 

telefonie komórkowym jest dość proste — wystar-

czy stuknąć telefon w miejscu, w którym chcemy 

ustawić ostrość, a telefon automatycznie dostosu-

je również jasność. W aparatach fotograficznych 

(a także w niektórych aplikacjach na telefonach) 

istnieje możliwość ręcznej regulacji ekspozy-

cji, która obejmuje trzy aspekty: przysłonę, czas 

otwarcia migawki oraz ISO/wzmocnienie.

PRZYSŁONA

Przysłona to otwór w obiektywie, przez który 

przechodzi światło. Podobnie jak w przypadku tę-

czówki w oku, możemy szeroko otworzyć przysło-

nę, aby do matrycy docierało więcej światła, lub 

zamknąć ją, aby otwór był mniejszy i przepuszczał 

mniej światła. Przysłona ma określoną liczbę, czyli 

wartość F. Im mniejsza liczba, tym więcej światła 

dociera do matrycy. Im mniejsza jest ta liczba, tym 

więcej światła może przepuścić obiektyw. Obiek-

tywy mają minimalną liczbę wartości F. Istnieją 

jasne lub szybkie obiektywy, które mają wartość 

F równą 0,95, 1,4 lub 1,8, ale za szybkie/jasne 

uważa się także obiektywy o wartości 2 lub 2,8. 

W aparacie można przymknąć przysłonę do około                                                           

BALANS BIELI 

Balans bieli (WB) to proces usuwania niereali-

stycznych odcieni kolorów, tak aby obiekty, które 

na żywo wydają się białe, na filmie były białe. 

Kamery starają się prawidłowo ustawić balans 

bieli, ale czasami trzeba go regulować ręcznie i 

przesunąć obraz w stronę bardziej niebieską, gdy 

obraz jest zbyt pomarańczowy (dzieje się tak we 

wnętrzach ze sztucznym żółtym światłem) lub 

gdy obraz jest zbyt niebieski (dzieje się tak na 

zewnątrz z powodu niebieskiego nieba). W apa-

racie można ustawić balans bieli dla wnętrz lub 

dla obszarów zewnętrznych albo ręcznie ustawić 

liczbę kelwinów od bardzo pomarańczowego 

odcienia do bardzo niebieskiego. 

3.2.11. 
Przygotowywanie 
wywiadu jako 
kamerzysta
Zwykle pracujemy w parach, gdzie jest reporter i 

kamerzysta (zwany też DoP, "Director of Photo-

graphy"). Po przybyciu na miejsce należy poszu-

kać ładnego tła, które będzie dobrze wyglądać 

podczas wywiadu. Upewnij się, że w tle nie ma 

niczego, co mogłoby przeszkadzać, np. poroża na 

wysokości głowy lub półki na wysokości szyi. Ty 

decydujesz, czy osoba przeprowadzająca wywiad 

ma stać czy siedzieć. Znajdź ciche i dobrze oświe-

tlone miejsce lub użyj lamp. Przy filmowaniu na 

zewnątrz zwykle mamy szansę na lepsze oświe-

tlenie. Należy poszukać hałasów, które można wy-

kluczyć: wyłączyć lodówkę, klimatyzację lub za-

mknąć okna. Podczas przygotowań reporter może 

podjąć działania aby zrelaksować rozmówcę. Nie 

zaleca się mówienia zbyt wiele o temacie wywia-

du przed właściwym nagraniem. Pozycję w której 

nagrywa się wywiad dobiera się tak, aby reporter 

i rozmówca byli zwróceni do siebie twarzami, a 

kamerę ustawia się blisko reportera, aby uzyskać 

wąski kąt. Istnieje wyimaginowana “linia” łącząca 

reportera i uczestnika wywiadu. Jeśli rozpoczą-

łeś nagrywanie po jednej stronie, nie powinieneś 

przekraczać tej linii. Możesz poruszać się po tej 

jednej stronie i filmować reportera z tej strony, 

F22, aby do matrycy docierała jak najmniejsza 

ilość światła. Im bardziej otwarta jest przysłona, 

tym mniejsza jest wartość F i tym bardziej można 

rozmyć tło obiektu. Innymi słowy, głębia ostrości 

będzie płytsza. Wartość przysłony w niektórych 

obiektywach zmiennoogniskowych zmienia się 

wraz z powiększeniem, a liczba f rośnie, ponieważ 

zmienia się długość obiektywu i dociera przez nie-

go mniej światła.

CZAS OTWARCIA MIGAWKI 

W aparatach fotograficznych czas otwarcia mi-

gawki oznacza czas, przez jaki migawka pozostaje 

otwarta podczas robienia zdjęcia. Im wyższa licz-

ba, tym krótszy jest czas otwarcia migawki i tym 

ostrzejszy będzie uchwycony ruch. Im niższa licz-

ba, tym dłuższy jest czas otwarcia migawki i tym 

bardziej rozmyty jest ruch. Czas otwarcia migawki 

wynoszący 50 oznacza jedną pięćdziesiątą sekun-

dy. Czas otwarcia migawki 100 oznacza 1/100 se-

kundy. W przypadku nagrań wideo ustawiamy go 

zwykle na 50 lub 1/50. Zazwyczaj zostawiamy ją 

w tej postaci i zwiększamy ją wtedy, gdy chcemy 

przyciemnić ekspozycję.

ISO LUB GAIN

W kontekście nagrywania filmu liczba ISO oznacza 

czułość filmu. Film o czułości 100 ISO jest mniej 

czuły niż film o czułości 400 ISO. W aparatach 

cyfrowych zachowaliśmy te same wartości i uży-

wamy ich do regulowania czułości czujnika świa-

tła. Podstawową wartością ISO jest 100, czyli naj-

mniejsza czułość. Im więcej ISO lub wzmocnienia 

dodamy do obrazu, tym bardziej czuły będzie nasz 

czujnik na światło i tym jaśniejszy będzie nasz ob-

raz. Wiąże się to jednak z pewną wadą. Im większe 

wzmocnienie, tym więcej szumów będzie widocz-

nych na obrazie. Podsumowując, w przypadku 

nagrań wideo zwykle ustawia się czas otwarcia 

migawki na 50 (przy filmowaniu z prędkością                                                                                                   

25 kl./s). Ustawiamy przysłonę na żądaną war-

tość F, może to być najniższa wartość lub około 

2,8, w zależności od tego, jak bardzo rozmyte ma 

być tło. Następnie należy wyregulować czułość 

ISO, aby uzyskać odpowiednią jasność. Jeśli oto-

czenie jest bardzo jasne i nie można zejść z czuło-

ścią ISO poniżej 100, należy zwiększyć przysłonę i 

przyciemnić zdjęcie.
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ale nie przechodź na drugą stronę, ponieważ wte-

dy zmieni się kierunek jego spojrzenia na filmie. 

Wzrok osoby filmowanej powinien być zwrócony 

na reportera, a nie na kamerę. Jeśli pracujesz tyl-

ko z jedną kamerą, lepiej jest zrobić szersze ujęcie 

niż zbyt bliskie. W programie do obróbki wideo 

będzie można nieco powiększyć ujęcie, ale nie bę-

dzie możliwości pomniejszenia.

3.2.12. 
Praca w charakterze 
reportera
Na rozmowę należy przybyć punktualnie i być 

przygotowanym. Pytania można przygotować z 

wyprzedzeniem. W razie potrzeby można popro-

sić uczestnika o podpisanie formularza zgody na 

udział w wywiadzie lub o wyrażenie zgody na obec-

ność kamery. W pierwszym pytaniu należy podać 

imię i nazwisko oraz stanowisko. Jest to przydat-

ne dla zrelaksowania rozmówcy, a także po to, by 

później miał świadomość, z kim rozmawiał. Kiedy 

zaczynasz zadawać pytania, upewnij się, że zada-

jesz pytania otwarte, na które odpowiedzi są inne 

niż "tak" lub "nie". Można powiedzieć osobie ba-

danej, by odpowiedziała pełnymi zdaniami, które 

zawierają temat. Na przykład na pytanie "Jaka jest 

pogoda" osoba pytana nie powinna odpowiedzieć 

zdawkowo “jest ładna”, ale odpowiedzieć pełnym 

zdaniem że "pogoda jest ładna". W ten sposób nie 

musimy używać oryginalnego pytania w filmie. 

Podczas wywiadu należy zachować ciszę. Kiwnąć 

głową, aby przekazać informację zwrotną, ale nie 

mówić głośno, ponieważ to również zostanie na-

grane. Ogólnie rzecz biorąc, należy zadawać pro-

ste pytania, które pozwolą uczestnikowi na udzie-

lenie dobrej odpowiedzi. Twoja rola nie polega na 

imponowaniu uczestnikowi swoją wiedzą, ale na 

zadawaniu niezbędnych pytań, które pozwolą Ci 

uzyskać potrzebne odpowiedzi i fragmenty wypo-

wiedzi. Oznacza to, że warto zadawać pytania, na-

wet jeśli zna się już odpowiedź. Należy pamiętać o 

tym, by unikać żargonu i skrótów, których widzo-

wie nie zrozumieją. Na koniec wywiadu można za-

pytać uczestnika, czy chciałby coś jeszcze dodać. 

Zwracanie uwagi na dźwięk jest w pewnym sensie 

ważniejsze niż samo nagranie, ponieważ na znisz-

czony fragment wywiadu zawsze można nałożyć 

rolkę B, ale jeśli nie nagrałeś żadnego dźwięku 

lub jest on bardzo zniekształcony, masz problem. 

Starasz się monitorować dźwięk przez cały czas. 

Po założeniu mikrofonu typu clip-on należy scho-

wać okablowanie. Luźno zwisający kabel wygląda 

amatorsko. Jeśli filmujesz za pomocą telefonów, 

do nagrywania dźwięku możesz użyć drugiego 

telefonu. Do telefonów można też podłączyć nie-

które mikrofony przypinane. Przyda się nagranie 

minuty dźwięku z pokoju, czyli atmosferycznej 

ciszy w pomieszczeniu. Jest ona przydatna pod-

czas późniejszej edycji dźwięku, aby wstawić ją w 

miejscach, w których nikt nie mówi (prosta cisza 

tworzy zauważalną nieciągłość). W przypadku fil-

mowania telefonem, warto przełączyć go w tryb 

samolotowy na czas nagrywania wywiadu. Należy 

zacząć z pełną baterią i wcześniej sprawdzić, ile 

pamięci ma telefon. 

3.2.13. Bezpieczeństwo                 
i zgoda, ukrywanie            
tożsamości
Zawsze należy poinformować rozmówców, czego 

będzie dotyczył film i gdzie zostanie opublikowa-

ny. Wywiad musi być dobrowolny, a w szczegól-

nych przypadkach, np. w przypadku osób niepeł-

noletnich, konieczne może być zapytanie o zgodę 

opiekuna prawnego. W niektórych przypadkach 

konieczne jest ukrycie tożsamości uczestnika. 

Można to zrobić w trakcie wywiadu lub w post-

produkcji. Podczas wywiadu można filmować 

cji wideo, a w wyszukiwarce google można zna-

leźć strony internetowe i samouczki do następu-

jących programów. Dobre darmowe programy do 

edycji to na przykład Wondershare Filmora oraz 

okrojona wersja DaVinci Resolve. Windows Mo-

vie Maker lub iMovie (dla komputerów z oprogra-

mowaniem Mac) to darmowe programy podsta-

wowe. W przypadku telefonu można skorzystać 

z programów Quik, iMovie lub Adobe Premiere 

Rush (ten ostatni nie jest darmowy). My używamy 

Adobe Premiere Pro CC; jest to program oparty na 

subskrypcji, a miesięczna opłata wynosi około 20 

$. Final Cut X to program do edycji firmy Apple, 

który kosztuje około 300$. Do pracy przy mon-

tażu można znaleźć darmową muzykę na stronie 

pixabay.com lub zakupić dobrej jakości muzykę na 

stronie jamendo.com.

osobę od tyłu w czapce lub kadr gdzie widać tylko 

fragment osoby z założonymi rękami. Można fil-

mować w kierunku jasnego światła, aby uzyskać 

zdjęcie sylwetki. Możesz celowo sprawić, by ma-

teriał był nieostry. Podczas montażu możesz za-

mazać ich twarze, zniekształcić głos, zastosować 

rolki B. Można też poprosić aktorów o przeczy-

tanie swoich zeznań. Po zakończeniu filmowania 

należy zadbać o to, by materiał był dobrze prze-

chowywany i niedostępny dla innych osób.

3.2.14. Kilka wskazówek 
dotyczących edycji
Oto kilka pomysłów, od czego zacząć przygodę z 

edycją wideo. W serwisie YouTube można znaleźć 

wiele bardzo dobrych samouczków na temat edy-




