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PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI  
 

Nazwa zakładu 

poprawczego/schroniska 

dla nieletnich 

Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Falenicy 

Imię i nazwisko 

dyrektora  zp/sdn 
mgr Romuald Sadowski 

Adres  

 

Ul. Jachowicza 4 

04-995 Warszawa 

Tel. 

Tel. 

228729175 

Fax. 

Tel. 

228729089 

e-mail  

sekretariat@ 

sdnzp-falenica.pl 

Imię i nazwisko autora mgr Emilia Lenarczyk 

Zakres 

działania: 

Edukacja X 

Wychowanie  X 

Profilaktyka  

Opieka X 

Organizacja i zarządzanie X 

Inne obszary (określić jakie) 
Ekologia – zbieraj- nie niszcz – wspieraj- przekaż 

potrzebującym 

Temat działania: 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Okres trwania działania :  

Od  listopada 2011 do aktualnie! 

Grupa zakładowa– 12 osób 

„Budujemy falenicką studnię w Sudanie Południowym”  



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

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

formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd.  

 

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

prezentacja dobrej praktyki - www zp/sdn :  

 

 
 

www. sdnizp-falenica.pl 

Opis akcji – załącznik  

Scenariusze zajęć ( przykładowe 7,8,9) 

Możliwość pozyskania ogromnej liczby darczyńców makulatury, wyjście do  środowiska 

otwartego, spotkanie się z przychylnym odbiorem. Wykształcenie umiejętności 

samozadowolenia 

Kontynuowanie akcji przynajmniej do czasu, kiedy zostanie uzbierana suma pieniędzy 

zapewniająca wybudowanie jednej studni w Sudanie. 

Tylko natury zewnętrznej logistycznej ( oczekiwanie na wywiezienie lub podstawienie 

kontenera) niezależnej od placówki. 

Zebranie około 8 tysięcy złotych przekazanych na konto akcji misyjnej. Poprawienie wizerunku 

nieletnich w oczach społeczności lokalnej i parafialnej. Zadowolenie podopiecznych. 

Program został stworzony w ramach włączenia się do akcji pomocy misjom katolickim 

„Makulatura na misje”. Skierowany do nieletnich w celu korekty, nabycia lub utrwalenia wielu 

umiejętności, wartości, które socjalizują lub resocjalizują drugiego człowieka a w przyszłości 

będą procentowały jako kapitał.  

Rozwijanie chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Współpraca, współdziałanie w 

grupie. Poszerzenie wiedzy o świecie, bliźnim i samym sobie. Dążenie do postaw tolerancji, 

cierpliwości, wyrozumiałości. Zapoznanie z problemem głodu, pragnienia, ubóstwa na świecie, a 

szczególnie w Sudanie Płd. Rozwijanie sprawności fizycznej, pracowitości. Spędzanie czasu 

wolnego od zajęć w sposób aktywny i pożyteczny. Nauka zachowań proekologicznych. 



 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości   informacji na 

temat  przedstawionego przykładu dobrej praktyki. 

 

 

 

  ………………………                                             …………………………………………………. 

       Miejscowość, data                                               Podpis dyrektora zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich 

 
 

 

 

 

 

UWAGA! 

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie 

internetowej urzędu tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 


