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ABSTRACT 
The problem of social exclusion are increasingly affecting children and adolescents. 

It is the result of many factors. Tackling this problem in areas where social problems 
accumulate is difficult. Institutions for care, education and teaching despite the great 
commitment to restricted have limited opportunities to help. This raises the need to seek 
interaction model based on trust, voluntary participation, the target of going out into the local 
community, cooperation with school, probation officers and social welfare. The best solution 
is streetwork. Streetworkers help young people integrate into society and cooperate with 
the institutions. Such effects perfectly complement the network of support and care 
and institutional social work. 
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STRESZCZENIE 

Problem wykluczenia społecznego dotyka coraz częściej dzieci i młodzież. Jest on 
wypadkową działania wielu czynników między innymi: biedy i ubóstwa. Przeciwdziałanie 
temu problemowi w środowiskach, gdzie kumulują się wielorakie problemy społeczne staje 
się bardzo trudne. Instytucje powołane do opieki, wychowania i nauczania mimo wielkiego 
zaangażowania mają ograniczone możliwości pomocy. Rodzi to potrzebę poszukiwania 
modelu oddziaływań opartego na zaufaniu, dobrowolności uczestnictwa, zakładającego 
wychodzenie do środowiska, a jednocześnie otwartego na współpracę ze szkołą, sądem 
rodzinnym czy ośrodkiem pomocy społecznej. Praca metodą streetworkingu z dziećmi 
i młodzieżą spełnia te postulaty. Pedagogika ulicy polega na regularnej obecności 
streetworkerów wśród podopiecznych, a także włączaniu ich w życie społeczne i współpracę 
z instytucjami. Programy z zakresu pedagogiki ulicy doskonale wspomagają i uzupełniają 
sieć opieki i pomocy instytucjonalnej. 
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