
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ „DOBRY DOM” W JAWORZNIE ZA ROK 2021

I. WYDATKI   
- Zadania zlecone                   10 099,80 zł
- Zadania własne                            298 729,14 zł
- Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego             203 140,00 zł

II.  DOCHODY                                                                                                                                                    2 955,39 zł

III. STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2021 r.:       6 osób – 5 etatów
                                               

IV. LICZBA MIEJSC:     14 miejsc
                                           

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  określonych  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 ciągu 2021 r. w Placówce przebywało łącznie 15 dzieci w wieku od 12 do 20 lat.

2021 rok ogółem w tym:
Przyjęcie dziecka w wieku od 14 lat 1 dziewczyna przeniesiona z PPOW w Jaworznie
Odejścia dzieci 2     usamodzielnienia

 
15 uczniów realizowało obowiązek szkolny w następujących typach szkół:

Szkoła Podstawowa Szkoła Branżowa Technikum
4 uczniów 6 uczniów 5 uczniów

Ponadto w 2021 r. 1 wychowanek Placówki przebywał w szkole z internatem w Oświęcimiu, z którą Placówka ściśle
współpracowała w celu ujednolicenia działań prowadzonych wobec podopiecznego.

Szczegółowa diagnostyka lekarska przeprowadzona w 2021 r. wykazała u niektórych wychowanków schorzenia, które
wymagały podjęcia leczenia specjalistycznego. 

Liczbę przeprowadzonych konsultacji medycznych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa poradni Liczba wychowanków Liczba wizyt
Pediatra 15 58
Laboratorium 15 61 (31 testów PCR)
Ginekolog 1 1
Stomatolog 9 28
Internista 2 6
Psychiatra 3 8
Okulista 4 6
Laryngolog 1 3
Dermatolog 4 7
Dietetyk 1 4
Endokrynolog 1 2
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Neurolog 1 1
Alergolog 2 4
USG 1 1
Medycyna pracy 2 2
Medycyna sportowa 1 1
Chirurg 6 17
Ortopeda 3 6
Rehabilitacja 2 2
Pobyty w szpitalu 4 4
Szczepienia 14 29 (w tym 24 na COVID – 19)

Ponadto dzieci korzystały z leczenia sanatoryjnego:

Nazwa sanatorium Okres Liczba wychowanków

Uzdrowisko „Olszówka” Rabka – Zdrój 31.07.2021 r. – 27.08.2021 r. 11 wychowanków

Wyniki diagnozy psychologicznej i pedagogicznej prowadzonej w 2021 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,  zajęcia  plastyczne  oraz  programy  profilaktyczne:  „Zdrowa strona  życia”  i  „Gimnastyka
korekcyjna”.

W związku  z  epidemią  koronawirusa  w  2021  r.  znacznie  ograniczone  były  możliwości  zorganizowania  dzieciom
wypoczynku zimowego na wyjeździe. Udało się natomiast zorganizować wypoczynek letni. 

Wypoczynek letni 2021 r.

Kolonia letnia „Gabriela Models”
w Międzyzdrojach

Kolonia letnia 
w Mrzeżynie

Kolonia letnia
w Międzywodziu

02.07.2021 r. – 11.07.2021 r. 15.07.2021 r. – 26.07.2021 r. 28.06.2021r. – 07.07.2021 r.
07.07.2021 r. – 17.07.2021 r. 
15.07.2021 r. – 25.07.2021 r. 

3 osoby 2 osoby      10 osób

Wychowankowie brali również udział w atrakcyjnych wycieczkach: 
 do Bukowiny Tatrzańskiej w terminie: 08 – 10 marca 2021 r. – uczestniczyło 13 wychowanków,
 do Ojcowa w terminie: 14 – 16 czerwca 2021 r. – uczestniczyło 12 wychowanków,
 do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze w dniu 23 czerwca 2021 r. – uczestniczyło 12 wychowanków.

Ponadto systematycznie odbywały się: wycieczki rowerowe, spacery po parku, zajęcia sportowe na boisku, wyjścia na
basen, korzystanie z miejskich parków rozrywki jak: Fly Park, Geosfera, Gródek, Sosina.

W ciągu całego roku uroczyście  obchodzone były  w naszej  Placówce wszystkie  święta  państwowe oraz  religijne
z  zachowaniem  staropolskich  tradycji  i  zwyczajów.  Na  Boże  Narodzenie  wychowankowie  przygotowali  Jasełka.
1  listopada  odwiedzali  cmentarze,  a  11  listopada  uczcili  Święto  Niepodległości.  Dwie  osoby  przyjęły  sakrament
Bierzmowania. Świętowano również urodziny wychowanków. Odbyły się uroczyste imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz
„Zakończenie lata” z udziałem sponsorów i darczyńców. 

Systematycznie  prowadzono  pracę  z  rodzinami  wychowanków.  Dwa  razy  w  tygodniu  odbywały  się  spotkania
z rodzicami na terenie placówki, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w czasie których na bieżąco omawiano problemy
wychowawcze  i  ustalano  zasady  współpracy.  Przeprowadzono  43  wywiady  w  środowisku  zamieszkania  rodzin.
Wspierano  je  poprzez  pracę  socjalną  oraz  poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne.  Motywowano
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do podjęcia leczenia odwykowego.  Kontynuowano współpracę z asystentami  rodzin oraz pracownikami  socjalnymi
wyznaczonymi do pracy z rodzinami w środowisku.

W 2021 r. odbyło się 8 posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji  Dziecka, na których omówiono sytuację
poszczególnych  wychowanków.  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 o dalszych losach dzieci. Kilku z nich pełniło funkcję opiekunów
prawnych wobec 9 wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną. Wspieraliśmy wychowanków usamodzielnionych
oraz  wszystkich  będących  w  procesie  usamodzielniania,  do  którego  przystąpiło  2 wychowanków  osiągających
pełnoletniość.
W 2021  r.  w  Placówce  Opiekuńczo  –  Wychowawczej  „Dobry  Dom”   zaktualizowano  instrukcję  ppoż,  wykonano
dodatkowe gniazdo elektryczne w łazience w celu podłączenia  suszarki,  wymieniono zniszczone meble.  Ponadto
przeprowadzono wymagane przeglądy gaśnic oraz instalacji przeciwpożarowej.

Jaworzno, luty 2022 r.
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