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MODEL

W  niniejszym  artyku le  przedstaw ione zostaną główne założenia
i rezultaty  badań, dotyczących działalności społeczno-w ychowawczej 
funkcjonariuszy ORMO w  m iejscu zaimlesakania. P rezentację w yników  
z przeprow adzonych badań em pirycznych poprzedzi próiba skonstruow a-
nia modelu działacza ORMO jako w ychow aw cy środow iskow ego. M o-
del ten stanow ił punkt w yjścia w procesie badawczym  a jednocześnie 
okazał się pożytecznym  narzędziem  do analizy i in terpretacji uzyska-
nych wyników. N ależy zaznaczyć, że literatu ra  przedm iotu dotycząca 
O chotniczej Rezerwy Milicji O byw atelskiej nie jest zbyt obszerna. 
W  tej sytuacji podstaw ow e źródła informacji o organizacji i jej działa-
czach stanow iły przepisy  praw ne oraz Statut ORMO.

Zgodnie ze Statutem  „członkiem  ORMO może zostać obyw atel pols-
ki, k tó ry  ukończył 18 rok życia, cieszy się nienaganną opinią i prag-
nie uczestniczyć w ochronie spokoju i porządku publicznego" (§ 13, 
ustęp  1). C ytow any fragm ent Statutu  określa nie tylko podstaw owe 
k ry teria  przynależności do organizacji, a le  w skazuje jednocześnie na 
generalne zadanie każdego członka ORMO, a m ianowicie udział w  za-
pew nieniu porządku publicznego.

W ażnym  wyznacznikiem  działalności oronowców jest zagw arantow a-
na przez przepisy praw ne (patrz § 3 Statutu) zasada całkow itej dobro-
wolności zrzeszania członków organizacji. M ożna zatem przyjąć, że 
osoby zgłaszające swój akces do ORMO pow inny kierow ać się przede 
wszystkim  m otyw acjam i o charakterze społecznym, takimi jak  chęć 
pracy na rzecz innych, zaangażowaniem  w spraw y środowiska. Po-
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tw ierdzenie tak iego  rozum ienia tej zasady znalazło w yraz w  artyku le  
A. M ajew skiej pt. Działacze społecznych poradni w ychow aw czych1. 
A utorka dokonała analizy działalności członków ORMO pracujących 
w poradniach  w ychow aw czych na terenie Łodzi.

W śród  m otyw ów  podjęcia p racy  w organizacji, deklarow anych 
przez badanych, dom inują w łaśnie takie, jak  tro ska  o dobro społeczne, 
chęć pom ocy dzieciom, zaangażowanie w spraw y środowiska.

Zgodnie z założeniam i organizacyjnym i działalność społeczno-w y-
chow aw cza członków ORMO nakierow ana jest na potrzeby  środow is-
kowe. Realizacji tego  założenia sprzyja s truk tu ra  organizacyjna ORMO. 
Przynależność członków do jednostek terenow ych w yznaczona jest bo-
wiem przez m iejsce p racy  lub m iejsce zam ieszkania. Zgodnie z przepisa-
mi, osoba p rzy ję ta  na członka organizacji jest zobowiązana ,,w m iejscu 
pracy i zam ieszkania postępow aniem  swoim oddziaływ ać w ychow aw -
czo na otoczenie oraz um acniać dyscyplinę społeczną"2. Działalność 
środow iskow a orm ow ców  jest w ięc u ję ta  w ram y instytucjonalne, za-
k łada się przy tym, że każdy członek organizacji w ykazać się w inien 
dobrą znajom ością terenu  sw ojego działania.

Ten postulat jest bardzo w ażny i podkreślany  zarów no w  przepisach 
praw nych, jak  i innych opracow aniach trak tu jących  o działalności 
ORMO. W ystarczy  zresztą przedstaw ić re jestr zadań, jakie staw ia się 
przed funkcjonariuszam i organizacji (np. zapobieganie napadom , k ra -
dzieżom, zakłóceniom  porządku publicznego), aby w yciągnąć wniosek, 
że do ich praw idłow ej realizacji znajom ość środow iska — a szczegól-
nie rejonów  zagrożonych — jest nieodzowna.

Jednym  z najw ażniejszych zadań społeczno-w ychow aw czych w cho-
dzących w zakres działalności funkcjonariuszy ORMO jest opieka nad 
m łodzieżą zdem oralizow aną. L. Śliwiński i A. M rozek postu lu ją realiza-
cję tego zadania poprzez ujaw nianie sytuacji i w arunków  sp rzy ja ją-
cych dem oralizacji nieletnich, ustalan ie środków  zapobiegawczych, po-
moc nieletniem u i. jego rodzinie lub przekazanie spraw y do kom peten-
tnej insty tucji3. Oprócz znajom ości te ren u  działania jest zatem koniecz-
ne, aby działacz ORMO dysponow ał odpowiednim  przygotow aniem  do 
pełnienia tego rodzaju  funkcji. P racujący  z młodzieżą zagrożoną lulb 
zdem oralizow aną orm ow iec musi dysponow ać określoną wiedzą peda-
gogiczną, znajom ością zasad p racy  w ychow aw czej; ponadto wym aga-
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ne są takie cechy charakteru  jak  um iejętność naw iązyw ania kontak-
tów z ludźmi, kultura bycia, opanow anie, poczucie odpowiedzialności 
itp.

Uważa się, że do p racy  z młodzieżą w ram ach społecznych poradni 
w ychow aw czych ORMO powinno się w  w iększym  stopniu  angażować 
studentów  kierunków  hum anistycznych a przede w szystkim  przyszłych 
pedagogów, jako posiadających pewne przygotow anie w tym zakresie. 
Szeroko rozum iana opieka nad nieletnim i stanow i zresztą obowiązek 
wszystkich członków ORMO, niezależnie od tprzynaileżności do sekcji. 
W  opracow aniu sw ym  K. Polakowski i Z. W ierny  podkreślają  że 
,,w służbie patro low ej należy zw racać uw agę i reagow ać na w szelkie 
przypadki niew łaściw ego zachow ania się nieletnich w  m iejscach pu-
blicznych"4. Szczególne uw rażliw ienie na w szelkie problem y dotyczą-
ce młodzieży jest postulatem  chyba najczęściej kierow anym  do tej ka-
tegorii w ychow aw ców  środow iskow ych, jaką stanow ią funkcjonariusze 
ORMO.

Zakres działalności o  charakterze 'społeczno-wychowawczym  jest 
ujm ow any w  przepisach dotyczących ORMO bardzo szeroko, dlatego 
zw raca się uw agę na konieczność w spółdziałania w realizacji wszel-
kich zadań z organam i adm inistracji państw ow ej, instytucjam i państw o-
wymi, organizacjam i społecznymi itp.8 Działalność członków ORMO 
nie może bowiem być zawieszona w społecznej próżni, mupi być w łą-
czona w ogólnospołeczny system  ochrony porządku publicznego. Pod-
kreśla się szczególnie konieczność w spółpracy z takimi instytucjam i 
jak rodzina, szkoła, zakład pracy.

Jednocześnie z szerokiego arsenału  środków, jakimi dysponują 
funkcjonariusze ORMO (m. in. udzielanie pouczeń, doprow adzanie osób 
podejrzanych do jednostki M ilicji O byw atelskiej, sporządzanie w nios-
ków o ukaran ie  do kolegium  do spraw  wykroczeń), p referu je  się środ-
ki społecznego oddziaływ ania takie jak pouczenia, rozmowy z rodzica-
mi lub opiekunam i nieletnich itp. W ynika to przede wszystkim  ze spo-
łecznego charak teru  organizacji.

A nalizując zadania członków ORMO jako w ychow aw ców  środow is-
kow ych trzeba uwzględnić jeszcze jeden aspekt. Otóż w ydaje się, że 
konieczna jest tutaj z jednej strony  um iejętność aktyw izacji w ycho-
wawczej środowiska, a z drugiej um iejętność w szechstronnego oddzia-
ływania na podopiecznych. W iąże się to zresztą z poruszanym  w cześ-
niej zagadnieniem  przygotow ania orm ow ców  do praqy, ich wiedzą p e-
dagogiczną, predyspozycjam i itp. N ależy pamiętać, że działalność ipeda-
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gogiczna funkcjonariuszy ORMO nie  jest działalnością profesjonalną, 
a ich podopieczni (młodzież zagrożona lub zdem oralizow ana, alkoholicy 
itp.) na ogół w ym agają stosow ania różnorodnych form  oddziaływ ania, 
zindyw idualizow anego i w szechstronnego podejścia w toku stałych 
kontaktów .

Status i możliwości działania społeczno-w ychowawczego funkcjona-
riuszy ORMO w m iejscu zam ieszkania określa również Ramowy regu-
lam in (statut) Sam orządu M ieszkańców. Przytoczone niżej fragm enty 
tego dokum entu pozw alają na sform ułow anie zadań i roli orm ow ców 
w struk turze sam orządu.

1. Działacz ORMO może funkcjonow ać jako członek kom isji porząd-
ku publicznego i pow szechnej sam oobrony, będącej jedną z podstaw o-
wych struk tu r organizacyjnych sam orządu m ieszkańców  (§ 23 Ramo-
wego regulam inu).

2. Jako  członek tej kom isji ma m ożliwości pozyskiw ania pom ocy 
i w sparcia dla swych działań  o charakterze w ychow aw czym  ze strony  
innych kom isji bądź poszczególnych ich członków, np. kom isji w ycho-
w ania dzieci i młodzieży, zdrow ia i opieki społecznej, w  zależności od 
rodzaju dom inujących potrzeb jednostek i grup, k tóre stanow ią przed-
m iot jego oddziaływ ania.

3. Jako  członek kom isji sam orządu m a również m ożliwość być rzecz-
nikiem  działań (bądź ich inspiratorem ) społeczno-w ychow aw czych wo-
bec innych kom isji sam orządu, k tó re  to działania mogą sprzyjać, np. 
ham ow aniu zachow ań aspołecznych w m iejscu zam ieszkania6.

Przy te j  okazji w arto  chyba postaw ić pytanie, ilu działaczy ORMO 
i w  jakim  zakresie w ykorzystu je  te możliwości działania, jakie stw a-
rza im sam orząd m ieszkańców. W yniki referow anych badań w pew -
nym  stopniu pozw alają udzielić odpowiedzi na to pytanie, a także mo-
gą stać się podstaw ą do w yciągnięcia praktycznych w niosków  nt. roz-
szerzenia zakresu w spółpracy ORMO z sam orządam i osiedlowym i.

Podsum ow ując dotychczasow e rozw ażania można stwierdzić, że do 
podstaw ow ych cech określa jących  m odel funkcjonariusza ORMO jako 
w ychow aw qy środow iskow ego można zaliczyć społeczny charakter p ra -
cy na rzecz porządku publicznego, postaw ę zaangażow ania w  spraw y 
środow iska, dobrą znajom ość terenu  swojego działania, um iejętność 
w ychow aw czego oddziaływ ania na środow isko popartą odpowiednim  
przygotow aniem  i w iedzą pedagogiczną, um iejętność naw iązyw ania 
w spółpracy z organizacjam i społecznym i i politycznym i w  trakcie rea -
lizacji zadań.

8 Ramowy regulamin (statut) Samorządu Mieszkańców, załącznik do uchwały Rady 
Państwa z dnia 21 maja 1973 r. poz. 147, maszynopis.



Zw raca jednak uwagą pew na jednostronność w idzenia zadań tej ka-
tegorii działaczy społecznych, staw ianie im zibyt w ąskich celów, głów-
nie w zakresie zapew nienia porządku i bezpieczeństw a publicznego. 
W skazuje na to choćby arsena ł środków, jakie pozostawia sią do ich 
dyspozycji (pouczenia, doprow adzanie podejrzanych do jednostek MO 
etc.) czy miejsce, jakie wyznacza sią im w strukturze organizacyjnej 
sam orządu m ieszkańców (komisja porządku publicznego i powszechnej 
samoobrony). Być może, w arto byłoby, w  ram ach istn iejących  przepi-
sów, położyć w iększy nacisk na pozostałe sfery działalności społeczno- 
-wychowawczej ormowców.

PROBLEMY BADAWCZE

Przeprow adzane badania em piryczne, k tórych w yniki zaprezento-
w ane zostaną niżej, m iały m.in. wykazać, jak  dalece model funkcjona-
riusza ORMO jako w ychow aw cy środow iskow ego zgodny jest bądź 
odbiega od rzeczywistości.

1. Jak ie  są uw arunkow ania działalności pedagogicznej funkcjonariu-
sza ORMO w m iejscu zamieszkania:

a) cechy społeczno-dem ograficzne badanej zJbiorowości;
b) poziom k u ltu ry  ogólnej;
c) poziom kultury  zawodowej;
d) poziom ku ltu ry  praktycznej;
e) poziom kultury  pedagogicznej;
2. Jak  realizow ana jest działalność pedagogiczna funkcjonariusza 

ORMO w m iejscu zamieszkania:
a) jakie są kierunki tej działalności pedagogicznej;
b) jaki jest przedm iot działalności pedagogicznej;
c) jakie stosuje się m etody pracy społeczno-wychowawczej;
d) jakie są trudności i sukcesy funkcjonariuszy ORMO w ich dzia-

łalności pedagogicznej.

CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Analizę w yników  przeprow adzonych badań em pirycznych rozpocząć 
należy od opiisu struk tu ry  społeczno-dem ograficznej zbiorowości. Ba-
daniami objęto 211 działaczy ORMO, przy czym blisko połowę 
(47,39%) stanow ili m ieszkańcy Łodzi, 22,27% respondentów  m ieszkało 
w Bielsku-Białej, 24,17% w Pabianicach, 1,90% w Kutnie, 3,32% w Beł-
chatow ie i 0,95% w Kleszczewie.



Ja k  widać, w  badanej zbiorowości zdecydow anie przew ażają respon-
denci ze środow isk w ielkom iejskich i m iejskich (ponad 95% badanych 
reprezentow ało ten typ  środowiska). Z tego w zglądu w yniki badań jak
i płynące z nich w nioski należy rozważać przede w szystkim  w katego-
riach w ielkiego i średniej w ielkości m iasta.

Kolejne cechy, jakie uwzględniono w badaniach, to wiek, płeć, w y-
kształcenie i przynależność organizacyjna funkcjonariuszy ORMO, za-
kładano bowiem, że bądą one w arunkow ały ich działalność społeczno- 
-wychowawczą.

W śród badanych większość (68,72%) stanow iły kobiety. S trukturą 
badanej zbiorowości w edług w ieku przedstaw ia tab. 1.

T a b e l a  1

Struktura badanych według wieku

Rok urodzenia Liczba osób %

1959 i później 51 24,17
1952— 1958 63 29,86
1942— 1951 50 23,70
1932—1941 35 16,59
1922— 1931 6 2,04
1917—1921 2 0,95
1912—1916 1 0,47
1911 i wcześniej 3 1,42

Razem 211 100,00

Ż r ó d ł o :  B ad a n ia  w łasn e .

Jak  w ynika z tabeli, ponad połow ę stanow ią osoby, k tó re  nie prze-
kroczyły 25 roku życia, a w ięc ludzie młodzi, natom iast nieliczni są 
reprezentanci roczników  starszych.

W  badanej populacji 53,5% stanow ią osoby będące w  związu m ał-
żeńskim, separow ani bądź rozw iedzeni — 8,08%, wdow cy i w dow y — 
3,32%, kaw alerow ie i panny — 35,07%. W śród osób pozostających 
w związku małżeńskim większość stanow ią ci. k tórych w spółm ałżonko-
wie pracują zawodowo (97 osób), p rzy  czym w 27 przypadkach  zawód 
respondenta zgodny jest z zawodem współmałżonka.

W szyscy respondenci mieli p rzynajm niej w ykształcenie podstaw o-
we, przy  czym osoby z w ykształceniem  tylko podstaw ow ym  stanow iły 
12,32% całej zbiorowości, w ykształcenie zasadnicze zawodowe posia-
dało 12,8% badanych, średnie ogólnokształcące — 12,32%, średnie tech-
niczne — 31,75%, półw yższe — 18,48% i wyższe — 12,32% badanych. 
Ogólnie poziom w ykształcenia respondentów  przedstaw ia się korzyst-



nie z punktu  w idzenia ich działalności pedagogicznej. Szczególnie isto t-
ny  jest znaczny odsetek  działaczy z w ykształceniem  półwyższym  i wyż-
szym, Powyższe zestaw ienie należy jeszcze uzupełnić informacją, że 
23,7% respondentów  w  m om encie przeprow adzania badań kontynuow a-
ło naukę. W yniki badań m ożna uznać za w pełni zgodne z założeniami 
modelowymi, w skazują one bowiem na dobre przygotow anie ogólne 
respondentów  do .pełnionych funkcji.

W  badanej zbiorowości działaczy ORMO reprezentow ane były nas-
tępujące zawody:

— inteligencja 28,44°/o respondentów
— technicy 15,17% " "
— pracownicy biurowi 23,22% "
— pracownicy fizyczni wykwalifikowani 21,8%
— praccrwnicy fizyczni niewykwalifikowani 4,74% " "

— gospodynie domowe 0,47% " "
— emeryci 2,37% " "
— brak danych 3,79% " "

Dane te dotyczą zawodu w ykonyw anego. N ie stw ierdzono w śród 
badanych isto tnych rozbieżności m iędzy zawodem  w ykonyw anym  
a wyuczonym. W y ją tek  stanow ią tylko dwie kategorie zawodowe: tech-
nicy (jest to zawód w yuczony 63 osób, w ykonyw any przez 32 osoby) 
oraz pracow nicy biurowi (zawód w yuczony 18 osób, w ykonyw any przez 
49 osób).

W yniki badań dotyczące struk tu ry  zbiorowości według płci, w ieku
i w ykształcenia nasuw ają pew ne uwagi. Stosunkowo młody wiek i w y-
soki poziom w ykształcenia działaczy ORMO mogą być czynnikami do-
datnio w pływ ającym i na efek tyw ną pracę wychow aw czą, szczególnie 
z dziećmi i młodzieżą,- mogą ułatw ić naw iązyw anie kontaktów  i sprzy-
jać partnersk iej postaw ie wobec tej kategorii podopiecznych. Natom iast 
pewien niepokój budzi fakt, że w śród społecznych wychow aw ców 
ORMO niezbyt licznie reprezentow ani są ludzie w  wieku dojrzałym, 
posiadający w ięcej doświadczenia, w ynikającego choćby z posiadania 
w łasnej rodziny i w ychow yw ania dzieci. Jednocześnie jeszcze raz po-
twierdziła się teza o dom inacji kobiet w  szeroko rozum ianym  system ie 
wychow aw czym  naszego społeczeństwa. Biorąc pod uw agę główny 
przedm iot oddziaływ ań społeczno-w ychowawczych orm ow ców  — m ło-
dzież zagrożoną lub zdem oralizow aną — a także zadania, jakie staw ia 
się członkom te j organizacji, przew aga kobiet nie w ydaje się zjaw is-
kiem korzystnym .

Analizując aktyw ność społeczno-polityczną badanych (poza działal-
nością w ORMO) należy stw ierdzić, że stopień tej aktyw ności jest 
dość wysoki. Do partii politycznych należy 54,51% orm owców, do o rg a-
nizacji m łodzieżowych — 37,45%, do związków zaw odow ych — 20,38%,



do różnych stow arzyszeń społecznych — 81,52% (procenty nie sum ują 
się do 100 ze względu na przynależność respondentów  do jednej lub 
w ięcej organizacji). Dla uzupełnienia danych trzeba zaznaczyć, że po-
nad 58% respondentów  pełni różne funkcje w organizacjach. M ożna 
więc przyjąć, że w ielu funkcjonariuszy ORMO rek ru tu je  się z osób 
czynnych społecznie, aktyw izujących się w różnych dziedzinach życia 
społeczno-politycznego, co jest n iew ątpliw ie zjaw iskiem  pozytyw nym  
z punktu  w idzenia ich działalności w ychow aw czej i pokryw a się z w y-
m aganiam i staw ianym i w tym zakresie przez organizację.

Isto tne znaczenie dla działalności pedagogicznej funkcjonariuszy 
ORMO ma fakt, czy zam ieszkują oni w rejonie swojego działania. W ią-
że się to zarów no ze znajom ością terenu  jak i z operatyw nością sam e-
go działania. W yniki badań w ykazały, że większość respondentów  
(61,6%) zam ieszkuje w rejonie sw ojej aktyw ności społecznej. Dla po -
zostałych czas dojazdu z m iejsca zam ieszkania do rejonu działania w y-
nosił: dla 9,95% respondentów  — do 30 min, dla 18,01% — 31—60 min, 
dla 8,06% respondentów  — 61— 120 min, i dla 1,42% — 121 min i w ię-
cej. Jak  wiadomo, postu lat znajom ości terenu  działania by ł jednym  
z w ażniejszych w  założeniach m odelowych, można więc przyjąć, że w y-
niki badań z tego punktu  w idzenia w om aw ianej zbiorowości przedsta-
w iają  się korzystnie. Taka in terp re tac ja  nie jest oczywiście wolna od 
pew nych uproszczeń, nie można bowiem jednoznacznie przesądzać, że 
zam ieszkanie w  rejonie działania lub pobliżu zakłada jego znajomość, 
jednak  pew na korelacja  tiych cech w ydaje  się zasadna.

Dokonana w yżej analiza struk tu ry  społeczno-dem ograficznej bada-
nej zbiorowości jest dość szczegółowa, przyjęto bowiem, że takie cechy 
jak  wiek, w ykształcenie, aktyw ność społeczna m ają duże znaczenie dla 
działalności pedagogicznej ormowców w ich środow isku.

KULTURA OGÓLNA I PEDAGOGICZNA

K olejne pytan ia  kw estionariusza poświęcone były  zagadnieniom  
kultury  ogólnej i pedagogicznej respondentów . Analizie poddano czy-
telnictw o książek  i czasopism, zachow ania realizow ane w czasie wol-
nym, m otyw y podjęcia praqy w organizacji oraz cele i k ręg i realizacji 
w ychow ania w  opinii funkcjonariuszy ORMO.

Odpowiedzi na pytania dotyczące czytelnictw a książek i czasopism 
przydatnych w pracy  społecznej i w ychow aw czej ujaw niły, że w  ciągu 
trzech m iesięcy poprzedzających badania aż 68,7% respondentów  nie 
czytało żadnej takiej książki; podobnie niezbyt wysoki był stopień czy-
telnictw a czasopism.



Z zachow ań realizow anych w czasie wolnym  w arto  odnotować, że 
ponad połow a badanych spędza na ogół czas w olny w  domu, 56,4% 
w tow arzystw ie, a tylko 11,8% samotnie; 68,2% badanych preferu je  
czynne spędzanie czasu wolnego. Do najpopularniejszych zajęć należy 
czytelnictwo, aktyw ność społeczna, czynności m anualne i czynny sport.

M ając na uw adze zastrzeżenie, że badania n ie w yczerpały zagadnie-
nia poziomu kultury  ogólnej funkcjonariuszy ORMO m ożna jednak 
stwierdzić, że szczególnie poziom czytelnictw a nie jest zbyt wysoki, 
tym bardziej że znaczmy odsetek  funkcjonariuszy ma w ykształcenie 
średnie i wyższe. Należy dodać, że sarni respondenci podkreślali po-
trzebę doskonalenia się ze względu na sw oją pracę w  środow isku (tyl-
ko 13,2% badanych nie deklarow ało takiej potrzeby). Przede wszystkim  
wskazywali na potrzebę pogłębiania wiedzy i doskonalenia um iejęt-
ności (łącznie blisko połowa badanych w skazyw ała na tak ie  potrzeby). 
Preferow ano przy tym  kształcenie zorganizow ane (35,5%) lub kształce-
nie zorganizow ane uzupełnione sam okształceniem  (39,3%).

W ażne z punktu  widzenia ku ltu ry  pedagogicznej badanych działa-
czy ORMO były odpowiedzi na  następujące pytania: na czym  polega 
wychow anie, co ich zdaniem w arunkuje dobrą działalność w ychow aw -
czą, jakie widzą kręgi realizacji w ychow ania i cele w ychow ania 
socjalistycznego.

Za najw ażniejsze czynniki, w arunkujące dobrą działalność w ycho-
wawczą uznali respondenci w alory  osobiste oraz znajomość i um iejęt-
ność stosow ania m etod wychowawczych, następnie wiedzę i um iejęt-
ności zawodowe oraz kulturę środowiska.

W śród  kręgów  realizujących w ychow anie wym ieniono kolejno ro-
dzinę, szkołę, g rupę rówieśniczą, społeczność lokalną i zakład pracy. 
N atom iast za naczelny cel oddziaływ ania wychow aw czego uznano za-
bieganie o  rozwój społeczny jednostki. Z astanaw iający jest jednak b a r-
dzo wysoki odsetek  b raku  odpowiedzi na to py tan ie  (40,7%), co może 
w skazyw ać na słabą o rien tac ję  respondentów  w tej dziedzinie.

Za podstaw ow e cele w ychow ania socjalistycznego działacze ORMO 
uznali kształtow anie postaw  społecznych (aż 53% respondentów  w ym ie-
niło ten cel, jako szczególnie ważny), następnie kształtow anie postaw  
ideowych; w dalszej kolejności kształtow anie postaw  interpersonalnych, 
stosunku do ku ltu ry  i stosunku do przyrody.

W ydaje się, że można w ykazać pew ną konsekw encję w w ypow ie-
dziach respondentów . Jako  w ychow aw cy środow iskow i nieprofesjonal-
ni widzą oni potrzebę posiadania określonej w iedzy pedagogicznej
i um iejętności stosow ania m etod w ychow aw czych w sw ojej działal-
ności, podkreślają  też konieczność pogłębiania tej wiedzy, jakkolw iek 
duży nacisk kładą na cechy osobowościow e. Taki typ działacza ORMO



jako w ychow aw cy w ykazuje duży stopień zgodności z założeniami 
modelowymi.

Podobnie pozytyw nie można ocenić deklarow ane przez responden-
tów motiywy podjęcia aktyw ności społecznej — ponad .połowa bada-
nych stw ierdziła, że uczyniła to z potrzeby w łasnej, 25,12% responden-
tów na zasadzie pobudzenia z zewnątrz, 13,74% z potrzeby w łasnej sty-
m ulow anej (pobudzeniem z zewnątrz, Z w łasnej in icjatyw y w stąpiło  
do ORMO 26,54% działaczy, pozostali najczęściej w prow adzani byli 
przez osoby z m iejsca p racy  (33,18%) lub znajom ych (19,43%).

Jeszcze jedna uw aga w ydaje się istotna, szczególnie w odniesieniu 
do dotychczasow ych rozważań. Otóż w yniki badań w skazują na dość 
znaczny stopień zbieżności deklarow anych postaw  i opinii działaczy 
ORMO z założeniami m odelowym i tej organizacji. Jest to n iew ątpli-
wie zjaw isko pozytyw ne, nie należy jednak  zapominać, że mamy tu ta j 
do czynienia wyłącznie z deklaracjam i badanych, zatem nie zawsze 
muszą być one zgodne z rzeczyw istością. O dpow iedzi’ respondentów  
mogły być często form ułow ane tak, aby były  zbliżone do tego, co uw a-
żali za pożądane.

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI PEDAGOGICZNEJ

K olejny przedm iot zainteresow ań badaczy stanow iły  k ierunki dzia-
łalności pedagogicznej funkcjonariuszy ORMO jako wychow aw ców 
środow iskow ych. Na podstaw ie uzyskanych odpowiedzi m ożna doko-
nać następu jącej klasyfikacji tej działalności w  u jęc iu  pedagogiki
społecznej:

— ratownictwo 13,27%
— opieka i pomoc 13,27%
— profilaktyka 21,80%
— ratownictwo, opieka i pomoc 7,11%
— ratownictwo, profilaktyka 6,64%
— opieka i pomoc, profilaktyka 6,16%
— ratownictwo, opieka i pomoc, profilaktyka 7,11%
— inne 13,74%
— brak danych 10,90%

Sami respondenci dokonując oceny sw ojej p racy  w środow isku 
w kategoriach pełnionych ról społecznych uważali się przede w szyst-
kim za w ykonaw ców  zlecanych zadań (45,5% odpowiedzi), za w ykonaw -
ców i instruktorów  (11,8%) oraz za w ykonaw ców  i organizatorów  
(13,7%). Tylko niew ielka liczba badanych uważała, że ich rola polega 
głów nie na organizow aniu  bądź inicjow aniu pracy w  środow isku. To 
podkreślenie roli w ykonaw cy może świadczyć o n iezbyt w ysokiej sam o-
ocenie działalności.



W ażnym  wyznacznikiem  kierunków  działalności pedagogicznej jest 
przynależność do określonej sekcji. Do sekcji kontroli m iejsc publicz-
nych należało 35,07% respondentów , do sekcji przeprow adzania w yw ia-
dów środow iskow ych 50,71%, do sekcji kurateli — 25,12%, do społecz-
nych poradni w ychow aw czych — 19,21% respondentów  (procenty nie 
sum ują się do 100, gdyż badani mogli należeć do w ięcej niż jednej 
sekcji).

W yniki zamieszczone w tab. 2 w ykazują, że w badanej zbiorowości 
przynależność do sekcji danego typu określała  nie tylko form y pracy,

T a b e l a  2

Skuteczność interwencji w zależności od typu sekcji

Typ sekcji
Ogólna 
liczba 

interwencji 
danego» typu

Skuteczność kontroli 
interwencji miejsc pub-

licznych

wywiadów
środowis-
kowych

kurateli

społeczne
poradnie
wycho-
wawcze)

Interwencja zapobiegła 
wykolejeniu (co naj-
mniej 1 raz) 32 57 30 24 91

W ykrycie i zlikwidowanie 
meliny (co najmniej 
1 raz) 15 21 в 8 30

W ykrycie i zlikwidowanie 
bandy (co najmniej 
1 raz) 6 5 -4 2 9

Poprawa moralności 
członka rodziny pod-
opiecznego (co najmlej 
1 raz) 26 44 24 19 66

Liczebność sekcji 74 107 53 42 X

Ż r ó d ł o :  J ak  w tab. 1.

ale także jej efektyw ność. Biorąc pod uw agę stosunek skutecznych 
in terw encji do liczbiy interw encji danego typu w ogóle, z uw zględnie-
niem  liczebności każdej sekcji, łatw o m ożna uzyskać wskaźniki efek-
tywności pracy poszczególnych sekcji. Dla przykładu: najw ięcej sku-
tecznych interw encji, k tóre zapobiegły w ykolejeniu  w  stosunku do 
ogólnej liczby tego rodzaju interw encji w ystąpiło  w sekcji w yw iadów  
środow iskow ych (51 skutecznych interw encji na  91 ogółem); natom iast 
biorąc pod uw agę liczebność sekcji, najbardziej efektyw ne w tym za-
kresie są społeczne poradnie w ychow aw cze (24 skuteczne in terw encje 
w stosunku do 42 cssłonków poradni).



W ynik badań w skazyw ały także (niewielkie zależności m iędzy typem  
sekcji a  przew agą kobiet lub m ężczyzn w śród jej członków. Mężczyźni 
przew ażają jedynie w sekcji kontroli m iejsc publicznych, natom iast ko-
biety zdecydow anie dom inują w  sekcji w yw iadów  środow iskow ych; 
w  sekcji ku rate li jest w  zasadzie rów now aga kobiet i mężczyzn, 
a w społecznych poradniach w ychow aw czych lekka przew aga kobiet. 
Taka struk tura  w edług płci w  poszczególnych sekcjach jest, jak  się 
w ydaje, wyznaczona specyfiką zadań realizow anych przez te  sekcje.

In teresu jące są także odpowiedzi funkcjonariuszy ORMO na p y ta-
nie, jaki ich zdaniem jest cel pow ołania poszczególnych sekcji. W y-
m ieniono przede w szystkim  opiekę i pom oc (23,7% odpowiedzi) oraz 
profilaktykę (27,9%). Szczegółowa analiza w yników  badań em pirycz-
nych w ykazała jednak, że niezależnie od  tego, k tóre cele lub ile celów 
sekcji respondenci deklarow ali, w szystkie sekcje udzielały pom ocy 
każdego rodzaju.

Ilustracją k ierunków  działalności środow iskow ej członków ORMO 
jest wyszczególnienie, jakiego rodzaju  pom ocy udzielają oni swoim 
podopiecznym. Otóż respondenci wym ienili kolejno: rozw iązyw anie 
problem ów rodzinnych (58,29% odpowiiedzi), rozw iązywanie konfliktów 
z rówieśnikam i (32,7%), um ieszczenie w szkole (23,7%), znalezienie p ra -
c y  zarobkow ej (12,8%), um ieszczenie w  leczniczym  zakładzie specjalis-
tycznym  (9,48%), inne rodzaje pom ocy (26,07%). Ja k  widać najczęściej 
stosow any rodzaj pom ocy to  rozw iązyw anie konfliktów, k tó re  często 
byw ają zasadniczą przyczyną prow adzącą do w ykolejeń, alkoholizm u 
czy kolizji z prawem .

Pewną m iarą zaangażow ania w pełnione w ram ach organizacji obo-
wiązki może być czas pośw ięcony na p racę  społeczną. W  badanej 
zbiorowości tygodniow y czas p racy  społecznej przedstaw iał się nastę -
pująco, do 5 godzin — 43,13% ormowców, 6— 10 godzin — 13,27%, 11 
godzin i w ięcej — 6,16%, b rak  danych — 37,44%.

Na zakończenie tej części rozw ażań w arto  odnotow ać jeszcze jed-
ną uwagę: zarów no przedstaw iony w cześniej udział badanych w po-
szczególnych sekcjach w ram ach s truk tu ry  ORMO, jak i najczęściej 
stosow ane przez nich rodzaje pomocy udzielanej podopiecznym  dość 
w yraźnie w skazują, że w śród zadań faktycznie realizow anych przez 
funkcjonariuszy ORMO przew aża działalność w ychow aw cza, głównie 
o charakterze profilaktycznym  oraz opieki i pom ocy, natom iast dopie-
ro w drugiej kolejności w ystępu ją  zadania bezpośrednio zw iązane 
z bezpieczeństwem  publicznym. Stwarza to  przesłankę do pew nej korek -

ty m odelu funkcjonariusza ORMO jako działacza społeczno-w ycho-

wawczego.



PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PEDAGOGICZNEJ

Jednym  z podstaw ow ych elem entów  analizy w yników  badań jest 
ocena p racy  funkcjonariuszy ORMO z punktu widzenia przedm iotu ich" 
oddziaływ ania. Jest spraw ą bardzo ważną, w  jaki sposób badani widzą
i oceniają rejon swojego działania, ocena ta bowiem może w  ̂  dużym 
stopniu w arunkow ać ich pracą, podejście  do podopiecznych, w yznaczać 
stosow anie określonych m etod w ychow aw czych. Przypom nę tutaj, że 
kultura środow iska została uznana przez badanych za jeden  z podsta-
wow ych elem entów, w arunkujących dobrą działalność w ychow aw czą.

Otóż oceny sw ojego rejonu  działania jako środow iska z przew agą 
elem entów  pozytyw nych dokonało 14,22% badanych, na przew agę e le -
m entów negatyw nych w skazyw ało 32,7%, ponad 20% orm ow ców  uw aża-
ło, że w ich rejonie w ystępują  zarów no elem enty  pozytyw ne, jak  i n e -
gatyw ne, 10,9% badanych nie potrafiło sform ułować sw ojej oceny na 
ten tem at.

O cena zaangażow ania społecznego m ieszkańców  rejonu działania 
w ypadła następująco:

— brak danych 20,38%
— ocena wysoka "17,54%
— ocena średnia 25,59%
— ocena niska 28,44%
— trudno ocenić 8,06%

W śród spraw  w ym agających pilnego  rozw iązania wym ieniono przede 
wszystkim  popraw ę w arunków  organizacyjno-adm inistracyjniych działa-
nia oraz w skazyw ano na brak  in icjatyw y i aktyw ności zarów no insty-
tucji i organizacji, jak  i m ieszkańców danego rejonu. Natom iast pośród 
potrzeb, k tó re  zdaniem respondentów  nie były  w  sposób właściwy 
zaspokajane, wym ieniono potrzeby w ychow aw czo-kulturalne i socjal-
ne. Na oba te  py tan ia  nie potrafiło  udzielić odpowiedzi ponad 20% 
badanych.

Zdaniem  funkcjonariuszy ORMO p racą  w  środow isku należy obejm o-
wać w szystkie ka tegorie  w iekow e (25,59% odpowiedzi), dzieci i m ło-
dzież (13,27%), m łodzież (8,53%).

N a to p y tan ie  nie udzieliło odpowiedzi ponad 45% respondentów .
Do najpiln iejszych potrzeb środowiska, u jaw nionych w toku bez-

pośrednich, codziennych obserw acji działaczy ORMO zaliczono w  pierw -
szym rzędzie potrzebę uaktyw niania działalności insty tucji i organiza-
cji na rzecz młodzieży, p racę w ychow aw czą z domami rodzinnym i pod-
opiecznych oraz potrzeby zw iązane z rozbudow ą in frastruk tury  środo-
wiska.

Przytoczone w yżej w yniki w skazują, że działacze ORMO niezbyt



Wiysoko oceniają rejon sw ojego działania, natom iast często n ie potrafią 
sprecyzow ać jakie, ich zdaniem, należałoby poczynić zmiany, aby  śro-
dowisko to  funkcjonow ało w  sposób praw idłow y.

O bok ogólnej charak terystyk i rejonu  działania próbow ano ustalić, 
jaki jest przedm iot w ychow aw czego oddziaływ ania ormowców. Z punk-
tu w idzenia kategorii w iekow ych zdecydow ana większość, bo ponad 
60% badanych, pracow ało  w yłącznie z dziećmi i m łodzieżą; odsetek 
respondentów  pracujących  z innymi kategoriam i w ieku był bardzo ma-
ły. Blisko 34% badanych charakteryzow ało  swoją pracę jako oddzia-
ływ anie na jednostkę, ponad 12% jako oddziaływ anie na grupę i nie-
całe 10% jako oddziaływ anie na środow isko lokalne. W yraźnie w ska-
zuje to n a  koncentrację p racy  w ychow aw czej w śród dzieci i m łodzie-
ży. N iepokojący w ydaje  się także fakt, że tak mało działaczy ORMO 
widzi sw oją pracę w kategoriach  szerszych, jako oddziaływ anie na całą 
społeczność lokalną. Przy nastaw ieniu  na p racę z jednostką ważna jest 
także częstotliwość spotykania się z podopiecznymi. Odpowiedzi na to 
py tan ie  były następujące: raz w  tygodniu spotykało się ze swoimi pod-
opiecznym i 37,44% ormowców, dwa razy w m iesiącu — 20,38%, rzadziej 
niż dwa razy w m iesiącu — 21,8%, b rak  danych — 20,38%.

Bardziej szczegółow a analiza w yników  pozwoliła na postaw ienie 
wniosku, że im częściej badani spotykali się z podopiecznym i, tym  w ię-
ksza by ła  efektyw ność ich działalności w każdej dziedzinie (np. w za-
pobieganiu w ykolejeniom , w ykryw anie  band i m elin itp.). Inaćzej 
m ówiąc, najlepsze efekty  w  sw ojej p racy  w ychow aw czej osiągnęli ci 
funkcjonariusze, k tó rzy  spotykali się z podopiecznym i przynajm niej raz 
na tydzień.

Do specyfiki pracy społeczno-w ychow aw czej działacza ORMO n a -
leży m. in. znajom ość terenu  działania, w  celu  w ykryw ania  band, m e-
lin itp. W  badanej zbiorowości znajom ość m iejsc zgrupow ań band 
deklarow ało 12,8% badanych, znajom ość m iejsc zgrupow ania m elin
— 32,7% i znajom ość m iejsc narkotyzow ania się — 3,79% badanych. 
Biorąc pod uw agę trud ną  w ykryw alność takich m iejsc w  teren ie  dzia-
łania w yniki można uznać za zadow alające.

METODY PRACY SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ

Jednym  z postulatów  w  stosunku do działalności społeczno-w ycho-
waw czej funkcjonariuszy ORMO jest w łączenie tej działalności w  szer-
szy system  w ychow aw czy. Zakłada to m. in. w spółpracę z o rganizacja-
mi i insty tucjam i społeczno-w ychow aw czym i, politycznym i, op iekuń-
czymi itp.



W  badanej zbiorowości w spółpracę z jedną organizacją deklarow ało 
17,54% respondentów , z dwoma i w ięcej — ponad 54% respondentów  (nie 
w spółpracow ało z żadną z organizacji 14,22% ormowców). N ajczęściej 
była to w spółpraca z organizacjam i i instytucjam i podlegającym i reso rto -
wi spraw  w ew nętrznych i resortow i obrony narodow ej, następnie k o le j-
no: resortow i ośw iaty i w ychow ania, spraw iedliw ości, gospodarki kom u-
nalnej, opieki społecznej, ku ltu ry  i zdrowia. Ustalono, żę działacze 
ORMO od tych organizacji i insty tucji oczekują przede w szystkim  
inicjow ania i koordynacji działań, udzielania dobrej, życzliwej inform acji 
a dopiero' w dalszej kolejności udzielania różnego rodzaju  świadczeń.

O cena w spółpracy w ypadła na ogół dobrze lub zadow alająco, przy 
czym. lepiej oceniano w spółpracę z organizacjam i społeczno-w ychow aw -
czymi i opiekuńczym i niż politycznym i i kulturalnym i.

Przy okazji należy odnotow ać, że insty tucje  związane z resortem  
ośw ialy i w ychow ania są w ym ienione dopiero w  trzeciej kolejności 
jako p artnerzy  w spółpracy z działaczami ORMO, podczas gdy w łaśnie 
dzieci i młodzież, w świetle deklaracji tychże działaczy, stanow ią n a j-
częściej przedm iot ich oddziaływ ań w ychow aw czych.

Jeśli idzie o pomoc zakładu pracy, istnienie takiej pom ocy stw ierdzi-
ło 55,4% orm ow ców , jej brak  — 39,8%. N ajczęściej podkreślaną formą 
tej pom ocy było ustalen ie dogodnych dla działaczy ORMO godzin pracy.

Jak  już w cześniej wspom niano, działalność funkcjonariuszy ORMO 
polega najczęściej na w ykryw aniu  i likw idacji band i melin, zapobiega-
niu w ykolejeniom  nieletnich,- nakierow ana jest na  popraw ę m oralności 
podopiecznych i członków ich rodzin. N ajbardziej typow e sytuacje, 
w których dochodzi do in terw encji ormowców, to brak  opieki rodziców 
nad nieletnim , p rosty tucja  i alkoholizm  w rodzinie, pozostaw ienie 
podopiecznego poza nauką i p racą  lub jego postępujące w ykolejanie 
się, popelniénie przestępstw a lub w ykroczenia przez podopiecznego. 
Członkowie tej organizacji in terw eniu ją w ięc zwykle w sy tuacjach  
w skazujących na zagrożenie społeczne. Tego rodzaju działalność w ycho-
wawcza jest bardzo trudna, szczególnie dla w ychow aw ców  nieprofe-
sjonalnych, jeszcze raz więc w arto  podkreślić, że w ym aga ona zarówno 
poczucia odpowiedzialności, ku ltu ry  osobistej, zrozum ienia dla pod-
opiecznych, jak  i odpow iedniego przygotow ania pedagogicznego.

TRUDNOŚCI I SUKCESY DZIAŁALNOŚCI PEDAGOGICZNEJ 
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

O statnie z om aw ianych zagadnień to sukcesy,jakie odnoszą w  swej 
działalności pedagogicznej orm ow cy oraz trudności, na jak ie  w sw ojej



pracy  napo tyka ją . Jest to problem  dużej wagi w  stosunku  do tej k a te -
gorii badanych, gdyż ich działalność m a charak ter społeczny i uznanie 
za pracę stanow i częstokroć jedyną form ę gratyfikacji. P rzejaw y uzna-
n ia  i szacunku, poczucie w łasnej w artości jako  członka organizacji 
m ogą stanow ić zachętę do podejm ow ania lub kontynuacji działalności 
w ychow aw czej w  ram ach ORMO.

Z w ypow iedzi respondentów  w ynikało, że nie napotykali oni na 
zasadnicze trudności w  realizow aniu swoich zadań (ponad 60% badanych 
w yraziło  tego rodzaju  opinię). Również rodziny działaczy w ykazyw ały 
na ogół pozytyw ny stosunek  do ich aktyw ności w ychow aw czej, 50% 
popierało  tę aktyw ność bez zastrzeżeń i tylko 1,42% miało do niej 
stosunek negatyw ny.

Satysfakcję z działalności społecznej deklarow ało  91% orm owców, 
natom iast w ięcej niż połowa uw ażała, że ich działalność nie jest znaha 
w  środow isku. Ponad 46% badanych nie otrzym ało żadnej nagrody za 
sw oją pracę. W śród  osób nagrodzonych przew ażały takie, k tó re  o trzy-
m ały w yróżnienia, dyplom y lub odznaczenia; tylko nieliczni działacze 
otrzym ali nagrody o charak terze m aterialnym . M ożna więc z dużym 
praw dopodobieństw em  przy jąć, że podstaw ow ym  czynnikiem  przyno-
szącym  satysfakcję większości orm ow ców  jest sama praca w ychow aw -
cza i jej efekty , natom iast w  znacznie m niejszym  stopniu nagrody, 
odznaczenia lub inne p rzejaw y uznania społecznego.

Podsum ow ując w yniki przeprow adzonych badań należy jeszcze raz 
podkreślić  to, co w ydaje się być najbardziej istotne i in teresu jące. Otóż 
badana zbiorowość działaczy ORMO to ludzie zdecydow anie młodzi; 
ponad połow ę stanow ią osoby, k tóre nie przekroczyły  30 roku życia. 
N a uw agę zasługuje także w ysoki poziom w ykształcenia badanych, 
w yraża jący  s ię  m. in. znaczną liczbą osób z w ykształceniem  wyższym  
oraz fakt, że ponad 23% działaczy kontynuow ało naukę. W iększość 
respondentów  to ludzie aktyw ni społecznie, członkow ie i aktyw iści 
organizacji po litycznych  i społecznych, a więc osoby zaangażowane 
w spraw y środow iska. Potw ierdzają to zresztą deklarow ane przez nich 
m otyw y podjęcia działalności w  ORMO, w śród k tó rych  dom inow ały 
w łaśnie takie, jak  potrzeba aktyw ności społecznej i chęć pracy dla 
społeczeństw a. Na tle  tych w yników , optym istycznych z punktu  w idze-
nia działalności w ychow aw czej ormowców, dość n iepokojący  w ydaje  
się ich niezbyt w ysoki poziom w iedzy pedagogicznej. N ależy oczyw iście 
podkreślić, że idzie tu ta j o w iedzę teoretyczną, nie kw estionuje się 
natom iast w iedzy praktycznej respondentów , w ynikającej chociażby 
z ich codziennych dośw iadczeń (potw ierdzeniem  tej tezy jes t m. in. 
dobra znajom ość rejonu działania, jaką w ykazała się w iększość bada-
nych}. Sami orm ow cy zresztą w yrażali chęć pogłębienia wiedzy, do-



skonalenia się, co może w skazyw ać na odczuw anie przez nich braków  
w tym zakresie. Mimo to m ożna odnotow ać dość w szechstronne oddzia-
ływ anie członków organizacji na środowisko.

W  świetle badań dom inujące form y to profilaktyka, opieka i pomoc 
oraz ratow nictw o, przy czym działalność w ychow aw cza orm ow ców 
nakierow ana w yraźnie była na dzieci i młodzież, natom iast w n iew iel-
kim tylko stopniu na inne kategorie wiekowe. Sami respondenci n ie-
zbyt pozytyw nie oceniali teren  w łasnego działania, zarówno jeśli idzie 
o aktyw ność m ieszkańców  jak  i organizacji społecznych i politycznych. 
Problem nabiera szczególnego znaczenia, gdy weźm iem y pod uw agę fakt, 
że działalność pedagogiczna tej kategorii w ychow aw ców  środow iskow ych 
jest nieprofesjonalna. W yniki badań u jaw niły  ponadto, że jest to dzia-
łalność w  duży stopniu bezinteresow na, bowiem tylko niew ielka liczba 
członków organizacji otrzym ała nagrody o charakterze m aterialnym . 
Podstaw ow e form y gratyfikacji to w yróżnienia, dyplomy, a przede 
w szystkim  zadowolenie z w łasnej p racy  społecznej.

Na koniec jeszcze kilka postulatów , k tó re  nasunęły  się w  trakcie 
analizy w yników  badań. Otóż w ydaje się, że nie jest jeszcze rozw ią-
zany w sposób w łaściw y problem  przygotow ania pedagogicznego dzia-
łaczy ORMO. Przygotow anie takie, jak  wiadomo, jest niezbędne, aby 
realizowali oni właściw ie zadania w ychow aw cze: zresztą sami zainte-
resow ani podkreślali konieczność pogłębiania w iedzy w  tym  zakresie. 
Tymczasem odpowiedzi na te pytania kw estionariusza, w k tórych  trze -
ba było wykazać się pew ną wiedzą pedagogiczną, w yraźnie w skazyw a-
ły na duże braki respondentów  w  tym zakresie. Jest to spraw a o  zna-
czeniu niebagatelnym  tym bardziej, że w ychow aw cy ci działają na j-
częściej w  środow iskach o dużym stopniu zagrożenia, gdzie nieum iejęt-
ne działanie, w ynikające z bratku w iedzy i przygotow ania, może spo-
wodować duże szkody społeczne. W łaściw y, kom pleksowo opracow a-
ny system  szkoleń oraz dostęp do lite ra tu ry  fachow ej, pisanej z m yślą
o działaczach ORMO jako w ychow aw cach środow iskow ych, być może 
przyniosłyby popraw ę sytuacji.

Drugi postulat dotyczy działalności funkcjonariuszy ORMO. W yni-
ki badań wskazują, że jest ona nakierow ana głów nie na dzieci i m ło-
dzież, natom iast tylko w m ałym  zakresie na inne kategorie wieku. W y-

daje się, że jest to efek t zbyt w ąskiego rozum ienia przez działaczy p ro -
cesu wychow ania, pojm ow ania go jako oddziaływ anie wyłącznie na 

młode pokolenie. Być może problem  polega na uśw iadom ieniu działa-

czom ORMO ich roli jaiko uczestników  w ychow ania w szerokim  rozu-
mieniu, w skazaniu zadań w ychow aw czych także w  stosunku do doros-

łych członków społeczeństw a.



Kolejna uw aga dotyczy rozum ienia przez funkcjonariuszy ORMO 
sw ojej roli jako w ychow aw ców  środow iskow ych. W ypow iedzi respon-
dentów  w yraźnie w skazyw ały, że na ogół uw ażają się oni za w yko-
nawców zleconych im zadań, rzadko przypisują sobie funkcje o rgan i-
zatorskie lub inicjatorsikie. Jest to zjaw isko niepokojące z punktu  w i-
dzenia efektyw ności pracy w ychow aw czej, może w konsekw encji do-
prowadzić do osłabienia aktyw ności społecznej, niechętnego stosow a-
nia now oczesnych m etod wychow aw czych, sform alizow anego kontaktu  
z podopiecznymi, z drugiej zaś strony do w ytw orzenia przekonania
0 niskiej w artości w łasnej pracy. Przeciwdziałanie tego typu nieko-
rzystnym  zjawiskom  może skutecznie przyczynić sią do .podniesienia 
rangi pracy społeczno-w ychowawczej działaczy ORMO.

Na zakończenie należałoby sform ułow ać postulat o  charakterze 
nieco bardziej ogólnym. Otóż, w świetle badań, można dostrzec pew ne 
rozbieżności m iędzy założeniam i modelowym i a faktycznie realizow aną 
działalnością społeczno-w ychow aw czą funkcjonariuszy ORMO. Dzia-
łacz te j organizacji to nie tylko osoba dbająca o porządek i bezpieczeń-
stw o publiczne, interw eniująca w sytuacjach nagłego zagrożenia, ale 
iakże — a może naw et przede wszystkim  — autentyczny w ychow aw -
ca, potrafiący zarów no w zakresie profilaktyki, jak i opieki, pomocy
1 ratow nictw a, oddać duże usługi w swoim środowisku.' Potencjalne 
możliwości istniejące w śród tej kategorii w ychow aw ców  społecznych 
w arto chyba w ykorzystać w większym niż dotąd stopniu. Powinny 
zwrócić na to uw agę zarów no władze Ochotniczej Rezerwy M ilicji O by-
w atelskiej, jak  i działacze sam orządów osiedlowych.


