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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 

 Jarosław Jaskulski - wychowawca 

 

 

 

Zakres działania: 

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

 -rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

 
Temat działania: 

Program własny „Szkiełko i oko” (fotografia i multimedia) 
 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 
W projekcie uczestniczą wszyscy wychowankowie, w miarę możliwości technicznych i organizacyjno-
proceduralnych. W zajęciach może uczestniczyć jednorazowo od 4 do 6 wychowanków. Podczas plenerów 
i warsztatów do współpracy zapraszane są dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego wraz z opiekunami, 
łącznie maksymalnie 25 osób. 

 
 

Okres trwania działania: 
cały rok  

Cele podejmowanych działań: 
 

• Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii.  
• Poznanie programów komputerowych, którymi można obrabiać zdjęcia. 
• Poznanie przez wychowanków historii fotografii. 
• Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. 
• Wskazywanie źródeł i dostarczanie wiedzy na temat historii regionu. 



• Rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem najbliższego środowiska 
przyrodniczego. 
• Umożliwienie wychowankom spotkań z ciekawymi ludźmi. 
• Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby 
ochrony przyrody. 
• Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej podopiecznych.  
• Rozwijanie i wzbogacanie poczucia estetyki i piękna, poczucia spełniania  
ważnej roli w dokumentowaniu życia. 
• Kształtowanie umiejętności dostrzegania i uchwycenia piękna otaczającego świata 
• Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów nieletnich. 
• Umożliwienie wychowankom wykonywania samodzielnie zdjęć różnymi technikami 
i w różnych warunkach. 
• Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, umożliwienie podopiecznym zaprezentowania 
swoich prac w postaci galerii zdjęć oraz albumów.  
• Umiejętność organizacji wystaw, gazetki ściennej związanej z pracą kółka fotograficznego, 
• Rozszerzenie zainteresowań przez zastosowanie i podstawy obsługi kamery cyfrowej 
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych, 
• Usamodzielnianie poprzez prace w warunkach otwartych, 
• Kształtowanie świadomości patriotycznej odwiedzanych miejsc pamięci narodowej. 
- zacieśnianie współpracy zakładu poprawczego ze środowiskiem lokalnym 

 

 

Zwięzły opis realizacji: 
 

Program realizowany jest od października 2010r. Miejscem realizacji zajęć jest świetlica i salka 6 grupy 
wychowawczej, miejscem warsztatów studyjnych jest aula internatu oraz sala sportowa. Podczas realizacji 
projektu wykorzystywany jest  sprzęt studyjny min. tło, lampy studyjne na statywach, parasolki odbłyskowe, 
softbox, aparaty fotograficzne, statywy, rekwizyty. Formy pracy to wykład, prezentacja teoretycznych 
podstaw, praktyczne poznawania aparatu, organizowanie wycieczek, plenerów, spacerów, gazetek i 
wystaw,  spotkania z zawodowym fotografikiem, praca z komputerem. Najczęściej projekt realizowany jest 
w warunkach otwartych poza zakładem przy współpracy i udziale młodzieży z środowiska lokalnego.   

 

Uzyskane efekty: 
 

W odniesieniu do młodzieży: 
• nabycie przez wychowanków umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym.  
• rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.  
• rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości poprzez własną aktywność twórczą. 
• nabycie umiejętności organizacji wystaw.  
• planowanie pracy w zespole oraz indywidualnie. 
• poznanie i stosowanie różnych technik wykonywania i obróbki zdjęć. 
• zwracanie uwagi na jakość wykonywanej pracy. 
• stosowanie zasad bezpiecznego posługiwania się sprzętem.  
• rozwijanie samodzielności  i umiejętności zachowania się w warunkach wolnościowych. 
• satysfakcja ze zdobywanych nagród i wyróżnień, 

 
W odniesieniu do dorosłych, władz lokalnych, środowiska: 

 Nawiązywana i zacieśniana jest współpraca pomiędzy Zakładem Poprawczym w Witkowie a 
okolicznymi placówkami  

 Poszerzana jest wiedza na temat fotografii i multimediów 

 Zakład Poprawczy w Witkowie jest pozytywnie odbierany przez środowisko, postrzegany jako 
inicjator wielu działań także na rzecz środowiska lokalnego 

 Poszerzenie oferty zajęć, 

 Dokumentacja fotograficzna imprez i wydarzeń z życia placówki, 

 Poszerzanie bazy materialnej, 

 
 



Napotkane problemy: 
 

Mimo dużego zainteresowania projektem ze strony innych placówek ze środowiska lokalnego, problemem 
jest uzgodnienie dogodnych terminów i czasu, w którym zajęcia miałyby być realizowane (np. zdjęcia nocne).  

 
 

Wnioski z realizacji i plany na przyszłość: 
 

Wydaje się, iż młodzież, zwłaszcza z grupy ryzyka, którą obejmuje ww. przedsięwzięcie bardzo potrzebuje 
tego rodzaju projektów. Cenne jest nie tylko zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności przez 
uczestników ale integracja z środowiskiem rówieśniczym, a także kształtowanie samodzielności 
wychowanków podczas organizacji przedsięwzięć co pokazuje przeprowadzona ewaluacja.  Projekt będzie 
nadal realizowany w oparciu o współprace z placówkami i instytucjami środowiska lokalnego.  

 

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. 

 

 

 



                      

 

          

    

               

 


