
 

 
 

 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy koła dziennikarskiego 

Kontynuacja tej sprawdzonej już formy pracy z młodzieżą 

Duża rotacja wychowanek/nieletnich współpracujących z zespołem redakcyjnym gazetki  

Dziewczęta chętnie publikują swoje teksty, dzieląc się spostrzeżeniami z innymi, są dumne i 

dowartościowane, że ich treści pojawiają się w kwartalniku, który trafia do wielu znaczących instytucji w 

Polsce. Zainteresowanie młodzieży tą formą pracy jest ogromne. Z roku na rok przybywa wychowanek 

współpracujących z zespołem redakcyjnym.   

Od roku 2001 wydawany jest kwartalnik „Azymut’. Na jego łamach publikuje się artykuły poświęcone 

sprawom bieżącym, problemom wychowawczym i osiągnięciom w pracy resocjalizacyjnej. Gazetka pełni 

ogromną rolę wychowawczą, zakłada bowiem partnerską współpracę z wychowankami w dziedzinie 

dziennikarstwa. 

Ta nowoczesna forma pracy z młodzieżą ma na celu: 

- rozwijanie zainteresowań wychowanek w zakresie dziennikarstwa, 

- poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej placówki, 

- współtworzenie wizerunku i promowanie placówki w środowisku otwartym, 

- pogłębianie umiejętności polonistycznych, 

- rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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.zpisdnzawiercie.home.pl 

Plan pracy koła literackiego 

Kontynuacja tej sprawdzonej już formy pracy z młodzieżą. 

Trudności z dystrybucją tomiku do księgarń na terenie kraju. 

 W roku 2008 podjęto działania polegające na zebraniu twórczości wychowanek: licznych wierszy i 

opowiadań z okresu 2002 – 2008. Uwieńczeniem tych działań i starań było wydanie  2008r. tomiku poezji 

„Tutaj zostawiłam swój ślad. Antologia 2002-2008”, jest to pierwsza tego rodzaju publikacja w 

placówkach resocjalizacyjnych w Polsce. W związku z utrzymującym się zainteresowanie społecznym na 

tę pozycję książkową w grudniu 2012 r. wydano rozszerzoną o nowe utwory podopiecznych wersję 

tomiku.   

Na uwagę zasługuje fakt, że podopieczne tego koła w konkursach literackich zajmują najwyższe miejsca. 

Od 2003 r. dziewczęta przygotowywane są do konkursów literackich o zasięgu ogólnopolskim 

Ta nowoczesna forma pracy z młodzieżą ma na celu pogłębianie samodzielności i aktywności  

wychowanek w zakresie poszerzania wiedzy  o treści ponadprogramowe z języka polskiego, zapoznanie z 

najciekawszymi dziełami  literatury polskiej i światowej, dobranej do wieku i zainteresowań dziewcząt, 

przygotowanie do świadomego, wartościującego i krytycznego odbioru kultury, doskonalenie 

umiejętności sprawnego posługiwania się, słowem pisanym i mówionym, uczestniczenie w spotkaniach z 

ludźmi kultury, usprawnianie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

kształtowanie zdolności organizowania własnego warsztatu pracy, prezentowanie prac wychowanek w 

konkursach literackich i na łamach kwartalnika „Azymut” 



 

 

 

 

 

 

 



 
 



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

Od 2009 roku  fundacja podjęła następujące działania: 

 wznowienie  rozszerzonego tomiku ,, Tutaj zostawiłam swój ślad- antologia 2002-2012”, 

 udzielenie wielokrotnej pomocy w postaci zakupu leków oraz niezbędnej odzieży wychowance 
przebywającej w DPS w Słupsku, 

 zakup odzieży dla blisko 80 wychowanek/nieletnich przebywających w ZPiSdN w: Warszawie-
Falenicy, Mrozach, Zawierciu, 

 wielokrotne zorganizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych wychowanek/nieletnich w 
ramach tzw. ,,Świątecznej paczki”, aby mogły godnie wraz ze swoimi rodzinami spędzić Święta 
Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkanocne, 

 zakup ubranek oraz wózka dla dziecka wychowanki przebywającej w Domu Samotnej Matki w 
Żarkach, 

 zakup dla wychowanek/nieletnich Projektu ,, Gdy zostanę mamą, będę kochać nad życie- 
dojrzałe macierzyństwo w duchu Janusza Korczaka”, 

 przekazywanie na bieżąco wsparcia finansowego byłym wychowankom Placówki. 

Celem Fundacji jest: 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

• działalność charytatywna, 

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

promocja i organizacja wolontariatu. 



 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

 

 

 

 

 

Kontynuacja tej sprawdzonej już formy pracy na rzecz wychowanek/nieletnich 

Trudności z pozyskiwaniem środków finansowych 

 

 Realizacja projektu unijnego w ramach Europejskiego Programu „Młodzież w działaniu”- Akcja 

1.2. Inicjatywy Młodzieżowe. Celem projektu było podjęcie działań zmierzających do 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, patologiom i przemocy, a beneficjentkami były 

wszystkie podopieczne przebywające w Placówce. W związku z tym od września 2010r. na 

terenie ZPiSdN w Zawierciu wychowanki/nieletnie realizowały Projekt Unijny - ,, Dajcie nam 

szansę rozwoju – nasz powrót do społeczeństwa będzie łatwiejszy’’. W ramach licznych działań 

obejmujących realizację projektu, wydano w formie książkowej, kolorowy, liczący 40 stron           

,, Przewodnik po ZPiSdN w Zawierciu ‘’ – nowość w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich w kraju. ,,Przewodnik’’- jest praktycznym poradnikiem dla wszystkich 

wychowanek/nieletnich przebywających w naszej Placówce i ich rodziców/opiekunów. W 

ramach projektu dziewczęta uczestniczyły również w profesjonalnych warsztatach 

fotograficznych ,,Szaleństwo obrazu’’. Wykonały ogromną ilość zdjęć, które zaprezentowały 

lokalnej społeczności podczas wernisażu zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w 

Zawierciu. 

 Realizacja projektu ,,Młodzież w hołdzie poległym i pomordowanym w walce o niepodległość 

Polski”. W ramach tego Projektu wychowanki Placówki porządkowały i prowadziły dokumentację 

fotograficzną i archiwizacyjną  zapomnianych mogił. Projekt zdobył duże uznanie władz 

samorządowych i został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Zawiercie. Adresatem zadania 

były wychowanki przebywające aktualnie w ZPiSdN w Zawierciu. Podopieczne Placówki 

pochodzą z różnych regionów Polski i poprzez realizację tego Projektu miały możliwość poznać 

fragment historii naszego regionu, w którym przyszło im spędzić kilka lat swojego życia.. Była to 

swoista lekcja patriotyzmu dla młodego pokolenia, które z czasami wojny i okupacji spotyka się 

tylko na łamach książek, podczas lekcji historii czy też filmów. W ramach realizowanego projektu 

dziewczęta wykonały ogromną ilość zdjęć, które wyeksponowano podczas wernisażu 

zorganizowanego 31.08.2012r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Wernisaż odwiedziło 

wielu znakomitych gości, w tym przedstawiciele władz lokalnych, dziennikarze Radia Katowice, 

przedstawiciele Zarządu Głównego ZBOWID- Warszawa, uczniowie zawierciańskich szkół. 

Efektem końcowym realizacji Projektu było wydanie kolorowej,  broszury podsumowującej 

działania, w której zamieszczono fotografie wszystkich porządkowanych mogił  oraz udział 

wychowanek wykonujących Projekt w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


