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INFORMACJA O PROJEKCIE 

 
„Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży  

z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”  
 

realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  

Numer i nazwa Priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna 

Numer i nazwa Działania: 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji 

zawodowej 

Okres realizacji projektu: 2012-2015 

Obszar realizacji projektu: Cała Polska  

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane 29 maja 2012 r. 

Projekt „Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych  

i schronisk dla nieletnich” jest odpowiedzią na występujący problem związany z powszechnie 

powielanymi postawami uprzedzenia czy wręcz stygmatyzacji nieletnich przebywających  

w placówkach resocjalizacyjnych o charakterze niewolnościowym – zakładach poprawczych  

i schroniskach dla nieletnich. W społecznej świadomości nieletni postrzegani są najczęściej 

przez pryzmat samego pobytu w tego typu placówce lub faktu popełnienia czynu karalnego 

niezależnie od indywidualnych uwarunkowań, jednostkowych losów, potencjału, 

posiadanego talentu czy kwalifikacji. Niewiedza oraz bazowanie na stereotypach nie sprzyja 

akceptacji, nie ułatwia interakcji, nie stymuluje integracji – wręcz przeciwnie: utrwala 

wykluczenie, wzmacnia wzajemną niechęć, uniemożliwia współpracę. Przejawia się to 

zarówno na poziomie najbliższych relacji społecznych: w środowisku rodzinnym, szkolnym, 

sąsiedzkim, w lokalnej społeczności, jak i ma swoje odbicie w szerzej rozumianej opinii 

publicznej.  

Działania projektowe, adresowane zarówno do nieletnich, jak i ogółu społeczeństwa, będą 

zatem koncentrować się na poprawie wizerunku młodzieży przebywającej w zakładach dla 

nieletnich, co ma przyczynić się do osiągnięcia głównego celu projektu, jakim jest wzrost 

integracji społecznej i zawodowej tej grupy. Zaplanowano wsparcie skierowane 

bezpośrednio do 900 nieletnich w wieku od 15 do 21 lat aktualnie przebywających w 32 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na terenie całej Polski, umożliwiające 

im rozwój kompetencji społecznych i zawodowych niezwykle przydatnych w dalszym życiu 

po opuszczeniu placówki (szkolenia specjalistyczne z zakresu podniesienia kompetencji 

społecznych w obszarze savoir-vivre, etyki w biznesie, asertywności, praktyki zawodowe  

w przedsiębiorstwach, wsparcie psychologiczne), a także zaprezentowanie swoich 

umiejętności szerszej publiczności podczas różnego rodzaju regionalnych imprez 

sportowych, konkursów i pokazów artystyczno-zawodowych oraz przedstawienia 

teatralnego. Równolegle, projekt adresowany jest do ogółu społeczeństwa poprzez 

uruchomienie medialnej kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz włączanie wszystkich 

zainteresowanych osób w szereg otwartych działań z udziałem nieletnich (wspólne imprezy 
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sportowe, wystawy, pokazy o profilu artystycznym i zawodowym, przedstawienie teatralne). 

Dzięki różnorodnej palecie wydarzeń, którą zakłada projekt, stwarza się szansę do 

pokazania młodzieży przebywającej w zakładach dla nieletnich z innej niż dotychczas strony 

– w świetle indywidualnych pasji, talentów, zainteresowań, uzdolnień, marzeń i planów na 

przyszłość, a samych placówek jako miejsc, które także stymulują pełny rozwój osobowy 

swoich wychowanków. Projekt ma stać się także płaszczyzną wzajemnego poznania 

nieletnich z zakładów i osób spoza placówek (członków rodziny, środowiska szkolnego, 

społeczności lokalnej, ogółu społeczeństwa), wspólnych spotkań, interakcji  

i współdziałania, co powinno być impulsem do przełamywania uprzedzeń, eliminowania 

stereotypów a tym samym do budowania nowego wizerunku nieletnich.        

 

 ZADANIA MERYTORYCZNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: 

Nazwa zadania Opis zadania 

 
 
 
Zadanie 1.  
Organizacja imprez 
sportowych 

 

W ciągu dwóch lat (2013-2014 r.) zostaną zorganizowane  

4 regionalne imprezy sportowe z udziałem łącznie 400 

nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 

oraz 200 uczniów z pobliskich szkół, podczas których 

rozegrane będą zawody w wybranych dyscyplinach oraz 

nastąpi spotkanie ze znanymi sportowcami. Imprezy zostaną 

poprzedzone wizytami grup uczniów w wybranych 

placówkach. 

 

 
 
 
Zadanie 2.  
Organizacja praktyk 
zawodowych dla nieletnich 
 

 

Po dokonaniu wstępnej diagnozy jakości kształcenia 

zawodowego w zakładach dla nieletnich, a także 

zaproponowaniu rekomendacji dot. zmian w kształceniu 

zawodowym w odniesieniu do zapotrzebowania i uwarunkowań 

rynku pracy, zorganizowana zostanie ogólnopolska 

konferencja dla pracodawców połączona z wizytą  

w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich  

w celu poznania oczami potencjalnych pracodawców procesu 

kształcenia zawodowego w tego typu placówkach.  

W następstwie konferencji, ok. 20 nieletnich odbędzie w ciągu 

dwóch lat praktyki zawodowe w wybranych 

przedsiębiorstwach. 

 

 
 
 
Zadanie 3.  
Organizacja konkursów z 
prezentacją umiejętności 
artystycznych nieletnich 
 

 

Zaplanowano organizację 2 konkursów artystycznych  

w 4 kategoriach: plakat, forma literacka, utwór muzyczny, 

fotografia, których tematem przewodnim będzie osobista 

ekspresja artystyczna nieletnich dotycząca ich wyobrażeń na 

temat, kim są i kim będą w przyszłości. Wyróżnione prace będą 

rozpowszechniane szerszej publiczności i instytucjom 

zajmującym się readaptacją społeczną w postaci: płyt  

z nagraniami, broszur, 8 ogólnodostępnych wystaw, a także 

na nośnikach billboardowych w 16 miastach wojewódzkich.      
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Zadanie 4.  
Organizacja 
przedstawienia teatralnego  
 

 

Przygotowanie i wystawienie w 2014 r. otwartego dla 

publiczności 1 przedstawienia teatralnego w profesjonalnej 

sali widowiskowej z udziałem 20 nieletnich występujących jako 

aktorzy.  

 

 
Zadanie 5.   
Organizacja pokazów 
umiejętności zawodowych 
nieletnich 
 

 

Obok wystaw o charakterze typowo artystycznym, projekt 

zakłada organizację 4 otwartych dla publiczności prezentacji 

umiejętności zawodowych nieletnich z zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich.  

 
 
Zadanie 6.  
Medialna kampania 
społeczna informacyjno-
edukacyjna 
 

 

Działaniom o charakterze sportowym, artystycznym  

i zawodowym będzie towarzyszyła także informacyjno-

edukacyjna kampania społeczna skierowana do ogółu 

społeczeństwa, której celem jest podniesienie wiedzy na temat 

funkcjonowania zakładów dla nieletnich i młodzieży w niej 

przebywającej a tym samym poprawa wizerunku samych 

nieletnich i placówek, do których trafiają. 

 

 
 
Zadanie 7.  
Opieka psychologiczna dla 
nieletnich 
 

 

Bezpośrednią formą wsparcia proponowaną nieletnim  

w ramach projektu jest przeprowadzenie terapii 

psychologicznej (indywidulanej i grupowej) z udziałem 

psychoterapeutów i wspierającej ich grupy wolontariuszy, której 

celem jest minimalizacja lęku dot. braku społecznej akceptacji. 

  

 

Zadanie 8.  
Organizacja szkoleń z 
zakresu podniesienia 
kompetencji społecznych 
nieletnich 

 

Przeprowadzenie 64 szkoleń/warsztatów z zakresu 

podniesienia kompetencji społecznych dla osób 

przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich rozmieszczonych na terenie całego kraju, w wieku od 

15 do 21 lat, w zakresie 3 wiodących obszarów: savoir-vivre, 

etyka w biznesie, asertywność oraz opracowanie podręcznika 

z tematyki szkoleń. 

 

Kontakt w sprawie projektu:  Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji,   
    Wydział Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich  
                w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Natalia Falender  
Koordynator projektu:  Natalia.Falender@ms.gov.pl,      
 tel. (22) 23-90-729       
 (zwłaszcza w zakresie Zadania 2, 3, 5, 8) 

Aleksandra Rybińska 
Specjalista do merytorycznej  
obsługi projektu:                       Aleksandra.Rybinska@ms.gov.pl,     
                 tel. (22) 23-90-747       
     (zwłaszcza w zakresie Zadania 1, 4, 6, 7) 
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