
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POWIATOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2021

I. WYDATKI   
Zadania zlecone               15 735,60 zł

 Zadania własne                           729 692,10 zł
 Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego                                        328 340,00 zł

II.  DOCHODY                                                                                                                                                    2 713,46 zł

III. STAN ZATRUDNIENIA NA 31.12.2021 r.:                                                                                    11 osób – 10 etatów

IV. LICZBA MIEJSC:                                                                                                                                20 miejsc

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  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 Placówce w 2021 r. przebywało łącznie 30  dzieci w wieku od 4 do 18 lat.

2021 rok ogółem w tym:
Przyjęcia dzieci w wieku od 4 do 17 lat 9  8 z terenu miasta Jaworzna

 1 z terenu Gliwic (interwencja)
Odejścia dzieci 3  1 do POW „Dobry Dom”

 1 do rodziny zastępczej
 1 usamodzielnienie

 
Dzieci szkolne (29 uczniów) realizowały w ciągu całego roku obowiązek szkolny w następujących typach szkół:

Przedszkole Szkoła Podstawowa Szkoła Branżowa Liceum Ogólnokształcące
7 uczniów 20 uczniów 3 uczniów 1 uczeń

Ponadto w  2021 r. wychowankowie Placówki realizowali obowiązek przedszkolny i szkolny w następujących typach
placówek specjalistycznych:

Specjalny Ośrodek
Szkolno –

Wychowawczy 
w Jaworznie

Niepubliczne
Przedszkole

Wielospecjalistyczne
„Mali Zdobywcy”

w Jaworznie

Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy 

w Kielcach

Młodzieżowe Ośrodki
Socjoterapii

Ośrodek
Szkolenia 

i Wychowania
Ochotniczych
Hufców Pracy

Trzebinia
3 dzieci 3 dzieci 1 dziecko 3 dzieci 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  2021  r. wykazała  u  większości  wychowanków  wielorakie
schorzenia. W wielu wypadkach konieczne było podjęcie leczenia specjalistycznego. 
Liczbę przeprowadzonych konsultacji medycznych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa poradni Liczba wychowanków Liczba wizyt
Pediatra 25 132
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Laryngolog 4 8
Pracownia analityczna 23 59 (w tym 26 testów PCR)
Neurolog 5 8
Stomatolog 17 52
Ortodonta 1 1
Psychiatra 12 32
Alergolog 1 2
Pracownia EEG 3 3
Pracownia RTG 1 1
Okulista 8 17
Chirurg 3 5
Ortopeda 1 1
Medycyna Pracy 1 2
Kardiolog 3 6
Audiolog 3 3
Dermatolog 2 3
Endokrynolog 2 7
Rehabilitacja 2 2
Pobyty w szpitalu 6 8
Szczepienia 18 38(w tym 22 na COVID – 19)
Orzeczenie o niepełnosprawności 6 -

Leczenie sanatoryjne:

Nazwa sanatorium Okres Liczba dzieci

Sanatorium „Olszówka” w Rabce – Zdroju od 31.07.2021 r. do 27.08.2021 r. 13 dzieci

Sanatorium w Ciechocinku od 01.08.2021 r. do 22.08.2021 r. 1 dziecko

Wyniki diagnozy psychologicznej prowadzonej  w 2021 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, a 2 z nich hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym. Ponadto
4 wychowanków  przebywało  w  Młodzieżowych  Ośrodkach  Socjoterapii,  a  1  w  Młodzieżowym  Ośrodku
Wychowawczym.  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,  trening zastępowania  agresji,  zajęcia psychoedukacyjne,  zajęcia plastyczne,  programy
profilaktyczne:  „Zdrowa  strona  życia”  i  „Gimnastyka  korekcyjna”  oraz  program  z  rękodzieła  artystycznego
„Zaczarowane węzły”.

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

Wypoczynek letni 2021 r.
Kolonia letnia 

w Międzyzdrojach
Kolonia letnia 

w Międzywodziu
Kolonia letnia 
w Mrzeżynie

Kolonia letnia 
w Zakopanem

02.07.2021 r. – 11.07.2021 r.  28.06.2021 r. – 07.07.2021 r.
07.07.2021 r. – 17.07.2021 r.
15.07.2021 r. – 25.07.2021 r.
24.07.2021 r. – 03.08.2021 r.
11.08.2021 r. – 21.08.2021 r.
11.08.2021 r. – 30.08.2021 r.   

15.07.2021 r. – 26.07.2021 r. 01.07.2021 r. – 10.07.2021 r.
28.07.2021 r. – 06.08.2021 r.

1 osoba 19 osób 4 osoby 2 osoby
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W czasie całego roku w Placówce odbywały się zajęcia ruchowe na powietrzu oraz krótkie wycieczki  pod opieką
wychowawców:

 w wycieczce do Ojcowa w terminie: 14 – 16 czerwca 2021 r. – uczestniczyło 14 wychowanków,
   oraz w terminie: 15 – 17 października 2021 r. – uczestniczyło 4 wychowanków,

 w  wycieczce  do  Parku  Rozrywki  Energylandia  w  Zatorze  w  dniu  23  czerwca  2021  r.  –  uczestniczyło
5 wychowanków,

 wycieczki rowerowe do Grodziska i źródełka w Byczynie, na Górę Sodową, do Geosfery, do Jelenia, 
 spacery po okolicy, gry terenowe, pikniki w ogrodzie z pieczeniem kiełbasek, 
 zajęcia sportowe na boisku, wyjazdy na krytą pływalnię, korzystanie z miejskich parków rozrywki: Fly Park,

Planeta 2G, Park Angielski.

W ciągu całego roku uroczyście  obchodzone były  w naszej  Placówce wszystkie  święta  państwowe oraz  religijne
z zachowaniem staropolskich tradycji i zwyczajów. Dwoje wychowanków przyjęło sakrament Bierzmowania.  

Przez  cały  2021 rok  prowadzono systematycznie  pracę  z  rodzinami  wychowanków.  Kontakty  rodziców z  dziećmi
odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. 

Przeprowadzono ogółem 41 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  2021  r.  odbyło  się  18 posiedzeń  Zespołu  ds.  Okresowej  Oceny  Sytuacji  Dziecka.  W  trakcie
posiedzeń 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 9 wychowanków z uregulowaną sytuacją
prawną.  W  roku  2021 uregulowano  sytuację  prawną  1 wychowanki,  zgłoszono  4  wychowanków  do  ośrodka
adopcyjnego  w  celu  pozyskania  dla  nich  rodzin  adopcyjnych.  Wsparcia  udzielano  również  wychowankom
usamodzielnionym  oraz  wszystkim  będącym  w  procesie  usamodzielniania,  do  którego  przystąpił  1 wychowanek
osiągający pełnoletniość.

W 2021  r.  w  budynku  PPOW zaktualizowano  instrukcję  ppoż,  wykonano  dokumentację  projektową  na  wymianę
instalacji elektrycznej na dwóch kondygnacjach (parter, piwnica). Wymieniono 2 hydranty wewnętrzne oraz dokonano
pomiaru ich wydajności. Przeprowadzono badanie wody na obecność Legionelli. Ponadto systemem gospodarczym
wykonano:

- częściową wymianę ogrodzenia,
- malowanie izolatorium, jadalni, holu,
- porządkowanie i białkowanie archiwum oraz montaż półek,
- porządkowanie, odgrzybianie i malowanie magazynów,
- malowanie pomieszczeń gospodarczych kuchni,
- wymieniono piasek w piaskownicy,
- wykonano z palet siedziska i stoliki do ogrodu,
- pomalowano garaże i naprawiono drzwi garażowe,
- wymieniono ogrodzenie przy pojemnikach na odpady komunalne. 

W minionym roku systematycznie  prowadzono  przeglądy  stanu technicznego  budynku,  p/poż,  gaśnic,  wyłącznika
głównego prądu oraz kotłowni gazowej. Na bieżąco usuwano występujące awarie oraz wszystkie usterki.

Jaworzno, luty 2022 r.
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