SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ „DOBRY DOM” W JAWORZNIE ZA ROK 2018
I. WYDATKI
Zadania zlecone
Zadania własne

6 899,40 zł
416 763,37 zł

II. DOCHODY

722,65 zł

III. STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2018 r.: 6 osób – 5 etatów
IV. LICZBA MIEJSC: 14
V. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobry Dom” w Jaworznie jest placówką typu socjalizacyjnego uruchomioną
od 1 czerwca 2015 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie Miasta Jaworzna na usługi z zakresu pieczy zastępczej.
Sprawuje całodobową opiekę nad dzieckiem pozbawionym trwale lub czasowo opieki ze strony rodziny własnej,
zaspokaja potrzeby życiowe przebywających w niej dzieci, zgodnie ze standardami usług opiekuńczo –
wychowawczych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292 poz. 1720).
W 2018 r. w Placówce przebywało łącznie 20 dzieci w wieku od 9 do 24 lat.
2016 rok
ogółem
w tym:
Przyjęcia dzieci w wieku od 10 do 17 lat
4
 4 z terenu miasta Jaworzna (przeniesione z PPOW
w Jaworznie)
Odejścia dzieci
9
 usamodzielnienia
20 uczniów w ciągu całego roku 2018 realizowało obowiązek szkolny w następujących typach szkół:
Szkoła
Zasadnicza Szkoła
Kursy
Gimnazjum
Technikum
Szkoła Wyższa
Podstawowa
Zawodowa
zawodowe
7 uczniów
7 uczniów
8 uczniów
1 uczeń
1 słuchaczka
1 studentka
Ponadto, w 2018 r. 2 wychowanki Placówki przebywały w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych,
a 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaworznie, z którymi Placówka ściśle współpracowała
w celu ujednolicenia działań prowadzonych wobec podopiecznych.
Szczegółowa diagnostyka lekarska przeprowadzona w 2018 r. wykazała u niektórych wychowanków schorzenia, które
wymagały podjęcia leczenia specjalistycznego.
Liczbę przeprowadzonych konsultacji medycznych przedstawia poniższa tabela.
Nazwa poradni
Liczba wychowanków
Pediatra
10
Labolatorium
9
Ginekolog
2
Stomatolog
5
Internista
5
Psychiatra
3
Kardiolog
1
Okulista
4
Neurolog
1
Dermatolog
3
Endokrynolog
1
Alergolog
1
RTG
1
EEG
1
Pobyty w szpitalu
1
Orzeczenia o niepełnosprawności
3
1

Liczba wizyt
29
12
6
21
17
7
1
7
2
4
1
1

1
1
2
-

Ponadto, dzieci korzystały z leczenia sanatoryjnego:
Sanatorium Rabka Olszówka od 28.07.2018 r., do 24.08.2018 r. – 4 wychowanków, oraz Jadowniki Mokre turnus
rehabilitacyjny w okresie 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r. – 1 wychowanka.
Wyniki diagnozy psychologicznej i pedagogicznej prowadzonej w 2018 roku u naszych podopiecznych wskazują na
występujące u nich zaległości edukacyjne, zaniedbania środowiskowe, problemy emocjonalne, zaburzenia
w funkcjonowaniu społecznym. Oprócz indywidualnej pomocy i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
systematycznie prowadzone były różnorodne, zorganizowane formy pracy z dzieckiem: trening zastępowania agresji,
korygowanie zaburzeń emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dziecka, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne oraz zajęcia plastyczne. Dzieci wzięły też udział w zajęciach
psychoedukacyjnych zorganizowanych we współpracy z Urzędem Skarbowym na temat stawiania granic,
asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Podczas wakacji wychowankowie korzystali z następujących form wypoczynku:
Obóz taneczny
w Dąbkach

Obóz Harcerski
w Orzyszu

Wyjazd wakacyjny
Pragelato Włochy

05.07.2018r. – 15.07.2018r.
2 osoby

01.07.2018r. – 15.07.2018r.
6 osób

29.07.2018r. – 12.08.2018r.
4 osoby

W ciągu roku dzieci brały udział w licznych imprezach oraz zajęciach edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych.
Były to wyjazdy: na basen i lodowisko, do Multikina, do Geosfery, do MCKiS, Muzeum w Jaworznie, Młodzieżowego
Domu Kultury, do Miejskiej Biblioteki Publicznej, Teatru Sztuk, na koncert Havasi Symphonic Concert Show
zorganizowany w Tauron Arenie w Krakowie. Dzieci brały również udział w Piknikach Rodzinnych w Katowicach
i Jaworznie, Biegu Mikołajkowym, w koncercie charytatywnym na rzecz hospicjum oraz uroczystościach patriotycznych
przy okazji Święta Niepodległości oraz 3 Maja. Organizowane były dla dzieci atrakcyjne wycieczki: do Wadowic
szlakiem Jana Pawła II, do Cieszyna na Misterium Męki Pańskiej, do Krakowa, Inwałdu i Goczałkowic – Zdroju. Trzech
wychowanków systematycznie uczestniczyło w treningach i meczach Klubu Sportowego „Górnik” Jaworzno. Jedna
z wychowanek brała udział w zajęciach tanecznych grupy DYEMOTION. Dzieci uczestniczyły też w obchodach Dni
Jaworzna, Dnia Dziecka, Święta Rodziny oraz innych wydarzeniach organizowanych w naszym mieście.
W ciągu całego roku uroczyście obchodzone były w naszej Placówce wszystkie święta kalendarzowe z zachowaniem
staropolskich tradycji i zwyczajów. 1 wychowanek przystąpił do I Komunii św. a 2 wychowanki przyjęły sakrament
bierzmowania. Świętowano również urodziny wychowanków.
Systematycznie prowadzono pracę z rodzinami naturalnymi wychowanków. Dwa razy w tygodniu odbywały się
spotkania z rodzicami na terenie placówki, w czasie których na bieżąco omawiano problemy wychowawcze i ustalano
zasady współpracy. Ponadto rodzice i wychowankowie wzięli udział w programie profilaktycznym „Gotowi na zmianę”,
który był realizowany w okresie od 14 listopada do 13 grudnia 2018 r. w Powiatowej Placówce Opiekuńczo –
Wychowawczej w Jaworznie. Przeprowadzono 40 wywiadów w środowisku zamieszkania rodzin. Wspierano
je poprzez pracę socjalną oraz poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne. Motywowano do podjęcia leczenia
odwykowego. Kontynuowano współpracę z asystentami rodzin oraz pracownikami socjalnymi wyznaczonymi do pracy
z rodzinami w środowisku.
W 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, na których omówiono sytuację
poszczególnych wychowanków. Uczestniczyli w nim zaproszeni przedstawiciele instytucji działających na rzecz
dziecka i rodziny. Zespół po szczegółowej analizie sytuacji rodzinnej dziecka formułował wnioski odnośnie dalszych
działań wobec dzieci i ich rodzin.
W minionym roku pracownicy naszej placówki uczestniczyli w rozprawach sądowych, na których zapadały decyzje
odnośnie dalszych losów dzieci. Kilku z nich pełniło funkcję opiekunów prawnych wobec 7 wychowanków
z uregulowaną sytuacją prawną. Jedno dziecko zgłoszono do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania rodziny
adopcyjnej. Wspieraliśmy wychowanków usamodzielnionych oraz wszystkich będących w procesie usamodzielniania.
W 2018 r. w POW „Dobry Dom” przeprowadzono wymagane przeglądy: gaśnic oraz instalacji przeciwpożarowej,
usunięto awarię oświetlenia.
Jaworzno, luty 2019 r.
2

