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Zakres działania: 

Edukacja x 
Wychowanie x 
Profilaktyka x 
Opieka x 
Organizacja i zarządzanie  
Inne obszary (określić jakie) Żeglarstwo, turystyka i rekreacja 

Temat działania: 
 

Zajęcia propagujące żeglarstwo, turystykę i wypoczynek na wodzie. 
 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Około 20 uczestników w każdym sezonie nawigacyjnym. 
 

 

Okres trwania działania: 

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2003r. i kontynuujemy ją do chwili obecnej.  
 



Cele podejmowanych działań: 
 

 

- objęcie zajęciami rekreacyjno-żeglarskimi wszystkich swoich członków, 
- upowszechnianie znajomości tematyki żeglarskiej, 
- podnoszenie umiejętności żeglarskich, 
- kształtowanie wysokich walorów moralnych, patriotyzmu i upowszechnianie etyki żeglarskiej, 
- kształtowanie postaw zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków 
społecznych i obywatelskich, 
- integracja ze środowiskiem lokalnym i nauka dobrego funkcjonowania w środowisku 
wolnościowym. 

 

 

Zwięzły opis realizacji: 
 

 

Naszą przygodę z żeglarstwem rozpoczęliśmy 10 lat temu, kiedy to w naszym zakładzie 

zorganizowaliśmy kurs na patent żeglarza jachtowego, przeznaczony dla naszych wychowanków, 

pracowników i młodzieży z poza naszej placówki. W następnym roku dzięki współpracy z 

Konińskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim oraz Klubem Żeglarskim „Energetyk” z Konina udało 

nam się pozyskać w użytkowanie 2 łodzie żaglowe typu ORION. Dało nam to możliwość 

zintensyfikowania działań resocjalizujących i wychowawczych związanych z turystyką i rekreacją 

na wodzie, podczas których młodzież może doskonalić swoje umiejętności i kształtować 

charaktery. Zajęcia z wychowankami na wodzie prowadzimy w miesiącach maj – czerwiec, 

początek lipca, koniec sierpnia i wrzesień-październik. W miesiącach wakacyjnych nieletni 

opuszczają naszą placówkę i udają się na urlopy, ci którzy pozostają mają zakaz opuszczania 

zakładu i z zajęć na wodzie są wykluczeni. Wtedy łodzie są wykorzystywane przez pozostałych 

członków naszej sekcji. Ze względu na specyfikę naszej młodzieży – upośledzenie umysłowe w 

stopniu lekkim, nasze działania skupiliśmy głównie na wykorzystaniu jachtów do licznych rejsów 

rekreacyjno-szkoleniowych. Wychowankowie poznają tam zasady bezpiecznego spędzania czasu 

nad wodą, etyki żeglarskiej, ochrony środowiska naturalnego, ratownictwa, manewrowania 

jachtem. Wychowankowie nasi podczas trwania sezonu żeglarskiego uczestniczą w zajęciach na 

wodzie, natomiast po jego zakończeniu odbywają się prace w szkutni, wykłady z zakresu 

wiadomości o żeglarstwie i prace bosmańskie. Podczas zajęć w szkutni nasi wychowankowie 

wykazują się dużym zaangażowaniem w pracę, są zainteresowani doskonaleniem swoich 

umiejętności i w sposób widoczny zależy im na dobrych efektach ich pracy. Najlepszą nagrodą za 

wiele godzin spędzonych na pracy przy łodziach jest możliwość uczestniczenia przez 

wychowanków w zajęciach na wodzie, gdzie mają możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym 

i mogą wykazać się umiejętnością dobrego funkcjonowania w środowisku wolnościowym.  

 
 
 

 

Uzyskane efekty: 
 

 
- wychowankowie nabywają i doskonalą umiejętności związane z żeglarstwem, 
- uczą się roztropności i odpowiedzialności za własne postępowanie, 
- wychowankowie uczą się poczucia odpowiedzialności za innych i niesienia pomocy, 
- wychowankowie nabywają dyscyplinę wewnętrzną oraz poczucie obowiązkowości, 
- wychowankowie uczą się szacunku dla innych ludzi i tolerancji, 



- wychowankowie nabywają społecznie akceptowalne cechy osobowości, 
- wychowankowie uczą się aktywnych form spędzania czasu wolnego. 
 
 

 

Napotkane problemy: 
 

 
Problemem  jest niemożność opuszczania zakładu przez wychowanków wykazujących dużą 
aktywność podczas prac w szkutni żeglarskiej, zagrożenie samowolnym oddaleniem się nieletnich z 
zajęć poza terenem zakładu, niedobór środków finansowych na zakup materiałów remontowych 
(szpachle, farby, maty szklane, żywica i utwardzacz itp.) oraz eksploatacyjnych (szoty, fały, szekle, 
cumy itp.) Dużym problemem jest również brak własnej przyczepy podłodziowej. 
 

 

Wnioski z realizacji i plany na przyszłość: 
 

 
Zajęcia żeglarskie cieszą się dużą popularnością wśród naszych wychowanków. Chłopcy biorący 
udział w zajęciach na wodzie charakteryzują się większym poczuciem zdyscyplinowania i w sposób 
bardziej stabilny przechodzą swój proces resocjalizacji. Podczas zajęć , w często trudnych 
warunkach,  rodzi się szczególna więź pomiędzy wychowawcami a podopiecznymi, pozwalająca 
uczynić proces wychowania efektywniejszym. W przyszłości planujemy kontynuować naszą 
działalność i nawiązywać nowe kontakty w środowisku żeglarskim. 
 

 

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

 
Nasze potrzeby zostały wymienione w „Napotykanych problemach” 
 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


