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PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI 

Nazwa zakładu 
poprawczego/schroniska 
dla nieletnich 

Zakład Poprawczy w Witkowie 

 
Imię i nazwisko 
dyrektora zp/sn 

Janusz Lis 

Adres 
 
 

Park Kościuszki 9 Tel. 

61  

477 82 

44 

Fax. 

61 

4778247 

e-mail 

zpwitkowo.sekretariat 

@interia.pl 

 
Imię i nazwisko autora 

Aleksandra Sawa, Danuta Walczak 

Jarosław Jaskólski, Jakub Gołota 

 

 

 

Zakres działania: 

Edukacja  
Wychowanie  
Profilaktyka X 
Opieka  
Organizacja i zarządzanie  
Inne obszary (określić jakie)  

Temat działania: 
 
Ogólnopolski konkurs na plakat pt. „Mam wolny wybór” i konferencja poświęcona problematyce 
uzależnień i zakażeniom HIV 
 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 
Około 100 uczestników ( w tym 20 wychowanków zakładu) 

 
 

 

Okres trwania działania: 
od marca do  maja  każdego roku 



Cele podejmowanych działań: 
 

-poszerzenie  wiedzy na temat zagrożeń związanych  z używaniem środków psychoaktywnych 
(profilaktyka), 
- promocja zdrowego stylu życia w zakresie w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV, 
- propagowanie odpowiedzialnych zachowań w obszarze profilaktyki uzależnień i HIV, 
-popularyzacja działań twórczych, 
- tworzenie koalicji środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania zachowaniom ucieczkowym. 

 

 

Zwięzły opis realizacji: 
 

Przedsięwzięcie realizowane jest cyklicznie od ponad 20 lat. Od 6 lat zostało rozbudowane o konferencję. 
 
W miesiącu marcu placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne z terenu całego kraju, do których 
kierowana jest przez sądy dla nieletnich młodzież,  zapraszane są przez Zakład Poprawczy w Witkowie  do 
udziału w konkursie plastycznym pt. „Mam wolny wybór”. Młodzież, do której kierowane jest 
przedsięwzięcie znajduje się w grupie ryzyka (zaburzone zachowania), jest narażona w większym stopniu 
na uzależnienie bądź zakażenie wirusem HIV. Do konkursu przyłączają się również wychowankowie ZP w 
Witkowie, a także młodzież z okolicznych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, z którymi zakład 
na co dzień współpracuje. Przez okres dwóch miesięcy do ZP w Witkowie napływają drogą pocztową 
prace na konkurs. 
W I połowie maja w Witkowie, na terenie gimnazjum witkowskiego lub w Zakładzie Poprawczym  
w Witkowie odbywa się podsumowanie Konkursu – wyłonienie przez Komisję złożoną z przedstawicieli 
okolicznych placówek  laureatów  wraz z konferencją poświęconą profilaktyce, w której biorą udział 
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych odpowiedzialni za kształtowanie polityki 
prozdrowotnej, a także specjaliści ds. uzależnień, pedagodzy, psycholodzy, policja. 
W czerwcu odbywa się 2-ndiowy Plener Plastyczny w Skorzęcinie, w którym biorą udział dzieci i młodzież z 
okolicznych placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, gdzie młodzież i dzieci wspólnie 
integrują się, bawią, malują, tworzą pod hasłem zdrowego stylu życia. 
 

 

Uzyskane efekty: 
 

W odniesieniu do młodzieży: 
Co roku około 100 młodych ludzi z grupy ryzyka zaangażowanych jest w realizację przedsięwzięcia – bądź 
to poprzez stworzenie pracy plastycznej związanej z tematyką uzależnień/HIV, bądź tez bezpośrednio przy 
przygotowaniach wystawy prac  i konferencji, poprzez udział w konferencji. Nabywają lub poszerzają 
swoją wiedzę na temat zagrożeń  uzależnieniami i HIV, stymulują własną kreatywność, uczą się postaw 
prozdrowotnych. 
W odniesieniu do dorosłych, władz lokalnych, środowiska: 
- Nawiązywana i zacieśniana jest współpraca pomiędzy Zakładem Poprawczym w Witkowie a okolicznymi 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i władzami lokalnymi, służbami społecznymi na rzecz działań w 
środowisku związanych z profilaktyka uzależnień i HIV. 
- Poszerzana jest wiedza na temat problemu uzależnień i HIV (m.in. poprzez prelekcje zaproszonych 
specjalistów) 
- Zakład Poprawczy w Witkowie jest pozytywnie odbierany przez środowisko, postrzegany jako inicjator 
wielu działań także na rzecz środowiska lokalnego, zapraszany jest również do udziału w wielu 
przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty w środowisku. 

 
 



Napotkane problemy: 
 

Zdarza się, że tak jak w bieżącym roku, niewiele placówek jest zainteresowanych wzięciem udziału w 
konkursie. Są to najczęściej placówki  z odległych miejscowości (inne zakłady poprawcze, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze). W br.  o tylko 9 placówek z terenu kraju nadesłało prace.  

 
 

Wnioski z realizacji i plany na przyszłość: 
 

Należy  kierować ofertę do jeszcze większej liczby placówek. Ważne jest też  kontynuowanie tradycji 
organizowania Konferencji poświęconej problematyce uzależnień i HIV przy okazji podsumowania 
konkursu, która cieszy się bardzo pozytywną opinią w środowisku. 
 
Wydaje się, iż młodzież, zwłaszcza z grupy ryzyka, którą obejmuje ww. przedsięwzięcie bardzo potrzebuje 
tego rodzaju profilaktyki – w trakcie realizacji przedsięwzięcia okazuje się, że nieletni dysponują niewielką 
wiedzą na temat mechanizmów uzależnienia, dróg zakażeń HIV. Ich świadomość w tym zakresie 
zbudowana jest najczęściej w oparciu o mity, stereotypy, które nie sprzyjają kształtowaniu postaw 
prozdrowotnych, nie chronią przed uzależnieniem i zakażeniem HIV. 

 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 
formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd. 
 

Materiały są  każdego roku opracowywane przez Zakład Poprawczy w Witkowie, a specjaliści zapraszani na 
prelekcje dysponują własnymi prezentacjami i materiałami, które są następnie upowszechniane wśród 
uczestników konferencji. 

 
 

 

Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w placówce 
oraz prezentacja dobrej praktyki – WWW.zp/sdn: 
 

www.zpwitkowo.pl 
 
 

 

  
Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Ministra 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. 

 

 



 

 

 



 

 


