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Prewencja Promocja

Makrocele
Dążenie do zlikwidowania zjawiska 

izolacji młodzieży i pomoc 
w przezwyciężaniu trudności

Promowanie nowych idei i kreowanie 
nowych pespektyw

Rozwijanie zdolności przeciwdziała-
nia uzależnieniom (uzależnienie 

od alkoholu, używania substancji 
psychoaktywnych)  

Kreowanie zdolności do stowarzyszania się, kształtowa-
nia osobowości, zdolności tworzenia dobrych relacji

Makrodziałania
Pomoc środowiskowa, kuratorzy 

rodzinni, itp.
Tworzenie sieci informacyjnych, 

centra młodych, wolontariat 

Projekty mające na celu przezwy-
ciężanie problemów młodzieży

Działania mające na celu promowanie tworzenia 
stowarzyszeń młodzieżowych, sfery wolontariatu, 

kształcenia instruktorów, kreowanie działań kulturalnych 
mających na celu podnoszenie zdolności ludzi młodych 

do kreacji własnego otoczenia i zaangażowania 
w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Wsłuchiwanie się w propozycje prezentowane przez 
młodzież w celu realizowania wydarzeń kulturalnych 

(manifestacji, wystaw, spotkań, koncertów, warsztatów 
teatralnych, fotografi cznych, malarskich.) 
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Nurt tradycjonalistyczny Nurt integracyjny

Ośrodki tworzące 
i realizujące politykę 

młodzieżową
głównie państwo i jego agendy

państwo, instytucje społeczne, 
młodzież itp.

Główne cele

- socjalizacja młodzieży w zgodzie 
z wartościami służącymi stabilności 

systemu społecznego 
- kontrola młodzieży w celu przeciwdziałania 

patologiom społecznym

- aktywizacja młodzieży i włączenie 
jej do życia społecznego 

- uczynienie z młodzieży partnera dla 
innych aktorów życia publicznego

Rola młodzieży 
w kształtowaniu 

i realizacji polityki 
młodzieżowej

przedmiotowa podmiotowa

Główne zalety
- stosunkowo krótki proces decyzyjny
- jasno określona odpowiedzialność

- uwzględnienie oczekiwań i potrzeb 
młodzieży

- włączenie innych aktorów społecznych 
do realizacji działań na rzecz młodzieży

Główne wady

- brak uwzględnienia głosu młodzieży
- ograniczenie możliwości oddziaływania 

innych aktorów społecznych na rzecz 
młodzieży

- wydłużenie procesu decyzyjnego
- rozproszenie odpowiedzialności
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Model scentralizowany Model 
zdecentralizowany Model mieszany

Państwo Niemcy Finlandia Irlandia

Rola państwa

wiodąca 
- administracja publiczna 
odpowiada za tworzenie 

i koordynację polityki 
młodzieżowej 

wspomagająca 
- administracja koordynuje 
RM, ale jej realizacja jest 

uzależniona od aktywności 
organizacji społecznych 

umiarkowana 
- państwo tworzy 

i koordynuje politykę 
młodzieżową w opartym 

na ustawach porozumieniu 
z sektorem pozarządowym

Rola sektora 
społecznego

wykonawcza 
- NGO realizują działania 

zaprojektowane na 
wyższym poziomie

pierwszorzędna
- to organizacje społeczne 

biorą na siebie znaczną 
część realizacji polityki 

młodzieżowej 

uzupełniająca 
- pomyślność realizacji 

polityki młodzieżoweh uza-
leżniona jest od międzysek-

torowej współpracy
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