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Pieczęć zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich 

 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI  
 

Nazwa zakładu 

poprawczego/schroniska 

dla nieletnich 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach 

Imię i nazwisko 

dyrektora  zp/sdn 
Zenon Czyżewski 

Adres  

 

05-320 Mrozy, ul. Leśna8 

Tel. O25/  

75-74-024 

 

Fax. 025 

75-74-612 

 

e-mail 

sekretariat@zpmrozy.

pl 

Imię i nazwisko autora Iwona Kaniewska, Monika Mroczek, Hanna Sakarya  

Zakres 

działania: 

Edukacja x 

Wychowanie  x 

Profilaktyka x 

Opieka  

Organizacja i zarządzanie  

Inne obszary (określić jakie) 
Nabywanie umiejętności w bardzo poszukiwanej dziedzinie 

zatrudnienia na europejskim rynku pracy 

Temat działania: 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Okres trwania działania :  

Od lipca 2013r. do nadal 

5 wychowanek  

Praca wolontarystyczna wychowanek ZP w Mrozach na rzecz mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Mieni. 



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

Planujemy zachęcić większą ilość nieletnich do zapoznawania się, poprzez ideę wolontariatu, ze 

specyfiką pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi fizycznie lub umysłowo. 

 

1. Wolontariat dla Naszych wychowanek, to poza pracą szereg innych wymiernych korzyści. 

Oprócz podstawowej jaką jest satysfakcja wewnętrzna z pomocy drugiemu człowiekowi oraz 

robienie czegoś wartościowego, otrzymują korzyści bardziej praktyczne. Dziewczęta nabywają 

doświadczenia w pracy z ludźmi, które w dzisiejszym świecie są jednym z podstawowych 

wymogów każdego pracodawcy. Nabywają nowe umiejętności, rozwijają wrażliwość, uczą się 

otwartości oraz nowych sposobów organizacji codzienności. Poprzez pracę w wolontariacie 

dokonują się zmiany w ich postawach. 

2. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mieni są bardzo zadowoleni z odwiedzin, 

bezpośrednio dziękują zarówno wychowankom jak i opiekunom za czas im poświęcony. 

Wspólne spędzanie czasu łączy te dwa pokolenia, nasze wychowanki czerpią z takich 

międzypokoleniowych spotkań wiele nauk życiowych.  

Dom Pomocy Społecznej w Mieni  to placówka, w której przebywają osoby starsze, 

w związku z tym, podstawową formą wolontariatu jest praca z mieszkańcami Domu na bardzo 

różnych płaszczyznach. Nasze wolontariuszki mają bezpośredni kontakt z Mieszkańcami: 

organizują czas wolny, rozmawiają z nimi, czytają książki i czasopisma, wychodzą na spacer, 

grają w gry, pomagają przy pielęgnacji i karmieniu osób mniej sprawnych fizycznie oraz prace 

porządkowe na terenie samego domu jak i otoczenia.  

Główny cel: 

Podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji społecznych, a docelowo także poziomu 

aktywności zawodowej nieletnich przebywających w Zakładzie Poprawczym w Mrozach. 

Edukacja społeczna podopiecznych i ich integracja ze środowiskami defoworyzowanymi (np. 

seniorów, osób niepełnosprawnych itp.), Przełamywanie barier: wiekowych, pokoleniowych, 

intelektualnych. Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i 

obywatelskim.  



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 :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie 

internetowej urzędu tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zpmrozy.edupage.org/?    

 



 

 

 



 

 


