
ROZDZIAŁ IX: REKOMENDACJE

9.1. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE

KSZTAŁTOWANIA ZASOBÓW

PRZYSTOSOWAWCZYCH

Rekomendacje będą odnosiły się do postulatów

zawartych w części teoretycznej raportu:

• Postulat I: W strategiach resocjalizacyjnych nale-

ży uwzględniać znaczenie kapitału adaptacyjnego

niedostosowanych społecznie jednostek – m. in.

nieletnich, aktualnych więźniów i  byłych więź-

niów.

• Postulat II: Strategie poprawcze powinny

uwzględniać uczenie kompetencji dotyczących

wykorzystywania przez niedostosowane społecz-

nie osoby posiadanych zasobów do odbudowywa-

nia poniesionych strat i/lub zwiększania posiada-

nych zasobów.

• Postulat III: Działalność resocjalizacyjna powin-

na być ukierunkowana na to, aby niedostosowa-

ne społecznie jednostki przyswoiły sobie umiejęt-

ność podejmowania decyzji w  zakresie oceny

i wyboru adekwatnych zasobów do radzenia so-

bie z wymogami sytuacyjnymi.

Każdy z przedstawionych postulatów odnosi

się do zasobów, jakimi jednostka powinna dyspo-

nować, aby mogła prawidłowo funkcjonować za-

równo na poziomie indywidualnym, jak i społecz-

nym. Dlatego rekomendacje będą się odnosiły do

czterech typów kapitału – materialnego, osobiste-

go, stanu, energii. Najwięcej referencji będzie od-

nosiło się do zasobów podmiotowych. Wynika to

z dwóch przesłanek. Po pierwsze, zasoby podmio-

towe decydują o dystrybucji pozostałym kapitałem

i  o  podejmowaniu różnego rodzaju zachowań.

Z tego względu w części empirycznej raportu zaso-

by podmiotowe były analizowane w aspekcie zaso-

bów zarządzających i w kontekście zasobów strate-

gicznych (strategie radzenia sobie z problemami).

Po drugie, przeprowadzona analiza statystyczna

wskazuje, że zasoby podmiotowe tłumaczą znacz-

nie większy procent wariancji zjawiska, jakim jest

przystosowanie osobiste.
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ZNACZENIE ZASOBÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH W PROGNOZOWANIU PRZYSTOSOWANIA OSÓB

NARUSZAJĄCYCH NORMY PRAWA KARNEGO

Zasoby psychospołeczne mogą również posłużyć jako czynniki prognozujące przystosowanie osobiste.

W drugiej części rekomendacji zostaną przedstawione takie wymiary zasobów podmiotowych (zarzą-

dzających i  strategicznych), stanu, materialnych i energetycznych, na podstawie których można najtrafniej

przewidywać przystosowanie osobiste w grupach, które wchodzą w konflikt z normami prawa karnego.
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