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PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI  
 

Nazwa zakładu 

poprawczego/schroniska 

dla nieletnich 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

Imię i nazwisko 

dyrektora  zp/sdn 
Marian Chudzioski 

Adres  

 

ul. Obrooców Pokoju 19 

67-200 Głogów 

Tel. 

76 8358830 

 

Fax. 

768342717 

e-mail 

info@zp.glogow.

pl 

Imię i nazwisko autora Alina Kowalska 

Zakres 

działania: 

Edukacja 

Poznanie nowych technik i form plastycznych. 

Nabycie umiejętności dzielenia się swoimi 

umiejętnościami z innymi. 

Wychowanie  

Zaznajomienie się z ideą wolontariatu. Rozwijanie 

poczucia odpowiedzialności za wspólne 

przedsięwzięcia. 

Profilaktyka 

Wdrażanie do efektywnego i twórczego spędzania 

czasu wolnego. Modelowanie zachowao 

akceptowanych społecznie. 

Opieka 

Rozbudzanie chęci  niesienia pomocy. Wdrażanie 

do odpowiedzialności 

i samodyscypliny. 

Organizacja i zarządzanie 

Sporządzanie sprawozdao oraz umieszczanie 

informacji o realizacji działao na stronie 

internetowej  zakładu i w gazetce zakładowej. 

Inne obszary (określid jakie) 

Współpraca z instytucjami samorządowymi 

i organizacjami pozarządowymi w Głogowie: 

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny (MCWR), 

Klub Środowiskowy „Cichy Zakątek”, 

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Miejska 

Biblioteka Publiczna, Klub dla Niepełnosprawnych 

„Tęczowe Motyle’, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (MOPS), Radio Plus Głogów. 



Temat działania:  

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem:  

 

Okres trwania działania :  

Od 01.09.2012r. do 28.06.2013r. 

Cele podejmowanych działao:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

Głównym celem Twórczego Wolontariatu było prowadzenie zajęd artystycznych przez wychowanków dla 
różnych grup odbiorców, zarówno na terenie zakładu jak i w środowisku lokalnym. Na początku realizacji 
działania wychowankowie brali udział w zajęciach edukacyjnych, w których mieli możliwośd rozwinąd 
swój potencjał twórczy. Poznali następujące techniki i formy plastyczne: decoupage, quilling, origami, 
ceramika i garncarstwo.  
Wychowankowie zostali również wyposażeni w wiedzę z zakresu komunikacji,  autoprezentacji 
i obowiązujących norm zachowao  społecznych.  Doskonalili też umiejętnośd dzielenia się swoją wiedzą 
i umiejętnościami z zakresu technik plastycznych z innymi.  
Następnym etapem było  nabywanie przez wychowanków podstawowych wiadomości o wolontariacie. 
Na terenie zakładu odbyło się spotkanie wychowanków z wolontariuszami działającymi przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Delegacja wychowanków pod opieką wychowawcy wzięła też udział 
w konferencji nt wolontariatu organizowanej przez Starostwo Powiatowe. 
Po nawiązaniu współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami wychowankowie pod opieką 
pedagoga-terapeuty, psychologa zakładu oraz wychowawcy przeprowadzili zajęcia podczas 
następujących imprez masowych ucząc różnych technik  i form plastycznych: 

 III Głogowski Piknik Przedszkolaka (origami, ceramika),  

 obchody  Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (origami), 

 Świąteczny Kiermasz Rodzinny – pomoc dla chorego Pawełka (decoupage, quilling, ceramika), 

 Piknik „Rodzinnie w królewskim nastroju” (quilling, garncarstwo). 
Wychowankowie przeprowadzili również cykliczne warsztaty decoupage, quillingu i lepienia z gliny 
(łącznie14)  dla dzieci oraz dorosłych z: 

 Klubu Środowiskowego „Cichy Zakątek”, 

 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

 Klubu dla Niepełnosprawnych „Tęczowe Motyle”. 
Działalnośd wychowanków została zauważona w środowisku, czego wyrazem było zaproszenie nas do 
wypowiadania się w mediach na temat naszego działania (m.in. audycja  radiowa „Chcę, mogę, 
pomagam”). 

Cele zajęd: 
• przeprowadzenie przez wychowanków zajęd artystycznych dla różnych grup odbiorców, 
• rozwijanie uzdolnieo i zainteresowao twórczych, 
• nabywanie nowych umiejętności poprzez poznawanie różnych technik i form plastycznych, 
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych tj. empatii, życzliwości, tolerancji, wzajemnej     
akceptacji, niesienia pomocy, 
• poprawa wizerunku wychowanków zakładu w środowisku lokalnym. 

 32; w tym 22 wychowanków uczestniczących w działaniach poza placówką. Pozostała grupa 10 

wychowanków uczestniczyła w zajęciach na terenie zakładu. 

 „Twórczy Wolontariat” – wykorzystanie technik plastycznych w procesie resocjalizacji. 



Uzyskane efekty: 

 

Napotkane problemy: 

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłośd:  

.

 

Materiały, które mogą byd potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 

formularzy, schematy, programy szkoleo, materiały multimedialne itd.  

 

Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w placówce oraz 

prezentacja dobrej praktyki - www zp/sdn :  

 

 
 

http://www.zp.glogow.pl/aktualnosci.html 
http://www.zp.glogow.pl/wiadomosci.html  (numer 1-2, 2013) 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.346620082106332.1073741830.126250974143245&type
=1 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.376950895739917.1073741860.126250974143245&type
=1 
http://www.gpi4.glogow.pl/galerie/!!!_2013/Dzien_Ojca_z_radiem_Plus_Zamek_15_06_2013/album/in

dex.html  (zdjęcia nr 28,29,30,37,44) 

Materiały potrzebne do prawidłowej realizacji zadania to materiały, które są potrzebne do wykonywania 

prac  plastycznych. 

 

 

Twórczy Wolontariat okazał się spełniad zakładane cele, wychowankowie stali się otwarci na potrzeby 

innych i sami wykazują inicjatywę, aby brad udział w podobnych przedsięwzięciach. Planowana jest 

kontynuacja działania w roku szkolnym 2014/2015. 

We wstępnej fazie realizacji działania barierą był negatywny wizerunek wychowanków zakładu 

w środowisku lokalnym i obawa przed kontaktem z nimi. 

Wychowankowie podejmujący aktywnośd twórczą stopniowo nabywali większej pewności siebie, 
pokonywali  lęki, wzrósł ich poziom samooceny i samoakceptacji. Podczas kontaktów ze środowiskiem 
lokalnym mieli oni również okazję przeżyd sukces, zostad zauważeni i byd docenieni. Atrakcyjnośd tej 
formy sprawia wychowankom przyjemnośd, przynosi odprężenie i motywuje do podejmowania 
kolejnych działao i pokonywania trudności. Zmieniły się radykalnie zachowania społeczne wychowanków 
np. widoczna jest chęd niesienia pomocy innym. Korzystnej zmianie uległo też obycie w środowisku 
pozazakładowym np. umiejętnośd zachowania się adekwatnie do zaistniałych sytuacji, dbałośd o wygląd 
oraz chętne udzielanie wywiadów do mediów.  
 Istotna jest pozytywna zmiana odbioru wychowanków w środowisku lokalnym, co skutkuje 
zaproszeniem zakładu do współpracy przez kolejne instytucje i organizacje. 
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