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Streszczenie
Każdy system rodzinny jest osadzony w społeczności lokalnej i społeczeństwie, co powoduje, że jest
on poddany oddziaływaniu wielu czynników, które determinują jego rozwój i zmiany. Strategia badawcza
niniejszego opracowania nawiązuje do Ogólnej Teorii Systemów Bertalanﬃego, gdzie systemem (w tym
przypadku – rodziną) jest układ wyższego rzędu, składający się ze zbioru oddziałujących na siebie elementów. Jednym z elementów tego systemu jest młody dorastający człowiek – wychowujący się w dysfunkcjonalnym środowisku rodzinnym. Przeprowadzone badania miały na celu wypracowanie modelu działań
proﬁlaktyczno-interwencyjnych i pomocowych dla młodzieży w środkowej fazie adolescencji (14‒16 lat).
Założono, że przyczyną wszelkich deﬁcytów jest z jednej strony specyﬁka okresu rozwojowego, z drugiej
zaś oddziaływanie dysfunkcjonalnego środowiska wychowawczego. Analiza wyników badań dała podstawy do sformułowania wniosków i rekomendacji dla służb społecznych.

Abstract
Every family system is grounded in the local community and in the society, which makes it susceptible to the inﬂuence of a number of factors, which determine its development and changes. The research
strategy of this study refers to Bertalanﬀy’s General System Theory, where the system (the family – in
this case) is a higher-order relation consisting of a group of mutually-aﬀecting elements. One of the elements of this system is a young adolescent person, raised in a dysfunctional family environment. The research conducted attempted to create a model of preventive and intervention-related activities as well as
help for young people in the central phase of adolescence (14‒16 years of age). It has been assumed that
the cause of all deﬁcits is, on the one hand, the speciﬁcs of the period of adolescence, and, on the other
hand, the impact of a dysfunctional environment of upbringing. The analysis of the results of the research
constituted a basis for drawing conclusions and providing recommendations for social services.

