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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. Leśna 8 
Tel. 

25 7574024 

Fax. 

257574612 

e-mail 

sekretariat@zpmrozy.pl 

Imię i nazwisko autora Krystyna Czyżewska 

Zakres 

działania: 

Edukacja x 

Wychowanie  x 

Profilaktyka x 

Opieka x 

Organizacja i zarządzanie  

Inne obszary (określić jakie)  

Temat działania: 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Okres trwania działania :  

Od października 2013 r. i  nadal 

Cele podejmowanych działań:  

 

1. Kształtowanie postawy wrażliwości, empatii i otwartości na potrzeby innych. 

2. Zdobywanie nowych umiejętności  i doświadczenia. 

3. Ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu. 

4. Wyrabianie postawy dostosowania się do ustalonych norm i zasad – przestrzeganie 

Kodeksu Wolontariusza, a tym samym przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania 

w społeczeństwie. 

8 wychowanek 

Wolontariat w Stadninie Koni ,,Wielgosówka” w Cegłowie 



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 :  

 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie internetowej urzędu tylko wybranych przykładów dobrej 

praktyki. 

https://zpmrozy.edupage.org 

 

1. Kodeks Wolontariusza dostępny na stronie internetowej placówki. 

1. Kontynuować wolontariat. 

2. Zachęcać  inne wychowanki do prac wolontariackich. 

1. Niedojrzałość i chwiejność emocjonalna wychowanek. 

2. Niesprzyjające warunki pogodowe. 

 

Pobyt  w stadninie koni dostarcza wielu wrażeń, wyzwala  pozytywne emocje, uczy empatii. Dziewczęta 

doświadczają radości z samego przebywania z końmi i przyglądania się im. Praca przy tych szlachetnych 

zwierzętach dostarcza naszym podopiecznym  wiele zadowolenia i satysfakcji. Wychowanki są spokojne, 

uśmiechnięte, radosne, nie ma konfliktów, można by rzec, że to swoista hipoterapia. Wychowanki 

nabywają nowe umiejętności i doskonalą je, wyrabiają również kompetencje społeczne, tak ważne w 

prawidłowym funkcjonowaniu każdego człowieka w zbiorowości. 

Konny wolontariat w Stadninie Koni ,,Wielgosówka” w Cegłowie polega na wykonywaniu prac  przy 

koniach. Nasze wychowanki  wykonują zabiegi pielęgnacyjne przy koniach (czyszczą je), potrafią 

przygotować  konie do jazdy (,,ubrać” i osiodłać), sprzątają siodlarnię, zapewniają zwierzętom 

odpowiednią  ilość ruchu ( jazda konna). Nasze wychowanki poznają i doskonalą techniki jazdy konnej 

pod bacznym okiem pana Norberta, doświadczonego i wspaniałego instruktora. Ponad to, dziewczęta 

mogą się tu wykazać umiejętnościami, które nabyły na warsztatach krawieckich. Nasze zakładowe 

dżokejki z niebywałą starannością wyszywają końskie imiona na płóciennych czaprakach, jednocześnie 

pozostawiając w stadninie trwały ślad swojej obecności. Wychowanki również suszą  i gromadzą chleb, 

przysmak ich ulubieńców, którym karmią konie po skończonej jeździe. Zdaniem wychowanek ten 

wolontariat to ich ulubiona forma aktywnego wypoczynku. Jednak ma on jedną wadę, którą wychowanki 

nazwały tęsknotą – tęsknotą za Ozyrysem, Rodzynem, Lizą i innymi, końmi, które cieszą się ich wielką 

sympatią. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


