SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2018
I. WYDATKI
Zadania zlecone
 Zadania własne
 Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

14 238,00 zł
798 208,88 zł
146 832,00 zł

II. DOCHODY

58 568,36 zł

III. STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2018 r.: 13 osób – 12 etatów
IV. LICZBA MIEJSC: 30
V. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Jaworznie jest placówką typu socjalizacyjnego.
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 Placówce w 2018 r. przebywało łącznie 40 dzieci w wieku od 2 do 21 lat.
2018 rok
Przyjęcia dzieci w wieku od 9 do 16 lat

ogółem
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Odejścia dzieci

━
━
━
━
━
━

16

w tym:
4 z terenu miasta Jaworzna
6 spoza Jaworzna
5 do rodziny naturalnej
2 do rodziny adopcyjnej
4 do POW „Dobry Dom”
2 do POW w Dąbrowie Tarnowskiej
1 do OLR w Kamieńcu
2 usamodzielnienie

Dzieci szkolne (36 uczniów) realizowały w ciągu całego roku obowiązek przedszkolny i szkolny w następujących
typach szkół:
Przedszkole
kl. „0”
1 dziecko

Szkoła
Podstawowa
21 uczniów

Gimnazjum
10 uczniów

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
7 uczniów

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

1 uczennica

1 uczeń

Ponadto w 2018 r. wychowankowie Placówki realizowali obowiązek przedszkolny i szkolny w następujących typach
placówek specjalistycznych:
Specjalny
Ośrodek
Szkolno –
Wychowawczy
w Jaworznie

Oddział
Przedszkolny
w SP 14

5 dzieci

1 dziecko

Młodzieżowe
Ośrodki
Wychowawcze

2 dzieci

1

Młodzieżowe
Ośrodki
Socjoterapii

Szkoła
Podstawowa
Nr 7
z Oddziałami
Integracyjnymi

4 dzieci

1 dziecko

OHP
Jaworzno

1 dziecko

W ciągu całego roku Placówka ściśle współpracowała z powyższymi jednostkami w celu ujednolicenia działań
prowadzonych wobec podopiecznych. Wszystkim wychowankom będącym na co dzień uczniami w/w Ośrodków
zapewniła opiekę w dniach wolnych od nauki szkolnej.
Szczegółowa diagnostyka lekarska przeprowadzona w 2018 r. wykazała u większości wychowanków wielorakie
schorzenia. W wielu wypadkach konieczne było podjęcie leczenia specjalistycznego.
Liczbę przeprowadzonych konsultacji medycznych przedstawia poniższa tabela.
Nazwa poradni
Pediatra
Laryngolog
Pracownia analityczna
Neurolog
Stomatolog
Pulmonolog
Psychiatra
Pracownia EEG
Okulista
Chirurg
Ortopeda
Ortodonta
Endokrynolog
Medycyna Pracy
Internista
Pracownia USG
Kardiolog
Alergolog
Dermatolog
Ginekolog
SOR
Pobyty w szpitalu
Szczepienia
Orzeczenie o niepełnosprawności

Liczba wychowanków
31
2
21
5
17
1
12
3
9
9
2
1
1
1
4
1
3
2
4
1
9
12
12
6

Liczba wizyt
116
2
27
7
38
2
36
3
14
27
8
6
2
1
15
1
9
6
10
1
15
13
19
-

Leczenie sanatoryjne w Sanatorium w Rabce „Olszówka” od 29 lipca 2018 r. do 25 sierpnia 2018 r. odbyło
10 wychowanków, a na turnusie rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych w okresie od 29 stycznia 2018 r.
do 11 lutego 2018 r. przebywało 6 wychowanków. Ponadto 1 wychowanek uczestniczył w 2 turnusach
rehabilitacyjnych w Krynicy i Przytkowicach.
Wyniki diagnozy psychologicznej prowadzonej w 2018 roku wskazują u wielu naszych podopiecznych na poważne
zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość psychoruchową, deficyty rozwojowe, symptomy nerwicy, depresji,
zaburzenia funkcjonowania społecznego oraz zaburzenia zachowania. Niektórzy z wychowanków wymagali leczenia
psychiatrycznego w Poradni Zdrowia Psychicznego. W przypadkach stwierdzonej głębokiej demoralizacji Sąd orzekał
o umieszczeniu wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. W 2018 r. przebywało w nim
2 wychowanków. Ponadto 4 wychowanków przebywało w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii. Oprócz
indywidualnej pomocy i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, systematycznie prowadzone były różnorodne,
zorganizowane formy pracy z dzieckiem tj. psychostymulacja dziecka w wieku przedszkolnym z deficytami
i zaburzeniami rozwoju, praca nad deficytami rozwojowymi z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej,
korygowanie zaburzeń emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dziecka, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne oraz zajęcia plastyczne. Dodatkowo zatrudniono reedukatora
do wyrównywania braków edukacyjnych dzieci. Realizowane były także programy autorskie opracowane przez
wychowawców. Najmłodsze dzieci w wieku przedszkolnym uczestniczyły w regularnie prowadzonych zajęciach
dydaktyczno – wychowawczych na terenie Placówki.
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W minionym roku umożliwiono odbycie praktyki 1 osobie kandydującej do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Podczas wakacji w 2018 r. wychowankowie Placówki uczestniczyli w zorganizowanych wyjazdach:
Obóz taneczny
w Dąbkach

Obóz Harcerski
w Orzyszu

05.07.2018 r. – 15.07.2018 r.

29.07.2018 r. – 12.08.2018 r.

29.07.2018 r. – 08.08.2018 r.

01.07.2018 r.
15.07.2018 r.
03.08.2018 r.

3 osoby

16 osób

6 osób

Obóz Harcerski
Pragelato Włochy

Ponadto dzieci wyjeżdżały na atrakcyjne wycieczki: do Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie, do Poraja,
do Krakowa, do Sanktuarium św. Ojca Pio w Częstochowie, do Cieszyna, do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej,
do Goczałkowic – Zdroju, do Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Korzystały z bogatej oferty kulturalno –
rozrywkowej i sportowej na terenie miasta; zorganizowane wyjazdy do: Multikina, na basen i lodowisko, do Miejskiej
Biblioteki Publicznej, do Ośrodka Ekologiczno – Geologicznego Geosfera, Centrum Rozrywki Grawitacja, Muzeum
Miasta Jaworzna, Teatru Sztuk, Młodzieżowego Domu Kultury. Czynnie uczestniczyły w obchodach świąt
państwowych: Konstytucji 3 Maja, 100-lecia Niepodległości, oraz w inicjatywach lokalnych jak: Piknik Rodzinny
w ramach projektu Aktywne Dzielnice, Bieg Mikołajkowy w Geosferze, Festyn Akademii 2012 na Azotanii, uroczyste
obchody Dnia Dziecka, Festyn Rodzinny w Katowicach zorganizowany przez Fundację TVS, Piknik Taurona.
Uczestniczyły również w imprezach sportowych jak: Memoriał Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim, Mecz
Victoria – Kalwarianka na Stadionie Victoria. Dzieci zapraszano także na: bal karnawałowy zorganizowany w Hali
im. Zeromskiego w Sosnowcu, na Piknik do Chełmka, na koncert Havasi Symphonic Concert Show zorganizowany
w Tauron Arenie w Krakowie. W ciągu całego roku uroczyście obchodzone były w naszej Placówce wszystkie święta
kalendarzowe z zachowaniem staropolskich tradycji zwyczajów. Dwoje wychowanków przyjęło sakrament
bierzmowania.
Przez cały 2018 rok prowadzono systematycznie pracę z rodzinami naturalnymi wychowanków. W okresie
od 14 listopada do 13 grudnia 2018 r. zrealizowano program profilaktyczny „Gotowi na zmianę” adresowany do dzieci
i ich rodziców, którzy często zmagają się z problemami związanymi z różnego rodzaju uzależnieniami.
Przeprowadzono ogółem 112 wywiadów w środowisku zamieszkania dzieci. Rodziny wspierano poprzez pracę
socjalną oraz poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne. Motywowano rodziców do podjęcia leczenia odwykowego.
Kontynuowano współpracę z asystentami rodzin oraz pracownikami socjalnymi wyznaczonymi do pracy z rodzinami
w środowisku. W 2018 r. odbyło się 12 posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka z udziałem rodziców
oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Na tej podstawie formułowano 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. Pełnili funkcję opiekunów prawnych wobec 18 wychowanków z uregulowaną sytuacją
prawną. W roku 2018 uregulowano sytuację prawną 5 wychowanków, a w celu pozyskania dla nich rodzin adopcyjnych
zgłoszono ich do ośrodka adopcyjnego. Wsparcia udzielano również wychowankom usamodzielnionym oraz
wszystkim będącym w procesie usamodzielniania, do którego przystąpiło 2 wychowanków osiągających pełnoletniość.
W 2018 r. kontynuowano współpracę z pozyskanymi rodzinami zaprzyjaźnionymi, do których wychowankowie byli
urlopowani w okresach świątecznych, feryjnych i weekendowych.
W minionym roku systematycznie prowadzono przeglądy stanu technicznego budynku, m. in.: przegląd i wymiana
gaśnic, hydrantów, okresową kontrolę stanu technicznego budynku, przeglądy kominiarskie, przegląd kotłowni gazowej
wraz z kontrolą szczelności instalacji gazowej, kontrola wyłącznika głównego prądu, przegląd instalacji odgromowej.
Dokonano badania wody na obecność legionelli. Przeprowadzano systematycznie ochronę deratyzacyjną
i dezynsekcję. Ponadto, zamontowano roletę zewnętrzną w pomieszczeniach kuchni, pomalowano gabinet w części
administracyjnej oraz wykonano montaż plis okiennych.
Jaworzno, luty 2019 r.
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