
WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI
Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2010 r.

WPS.ilI.BG .093I -3 l 9 l l0

Opiekuńczo- Wychowawczej
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ZALECENI"IA POKONTROLI\-E

Na podstawie art. 22 ustavły z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009, Nr 175, poz. 7362 z późn.zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia23 marca2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61,
poz. 543 z póżn, zm.) w dniach 27 kwietnia,28 maja oraz 4 czeTwca 2010 r. przeprowadzona
zostałakontrola kompleksowa w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Wydrznie.

Tematyka kontroli obejmowała zagadnienia doĘczące realizacji przęz ww. jednostkę zadań
określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika
2007 r, w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 201,
poz.l455 ).

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości w zakresie:
- przestrzegania przezplacówkę standardu świadczonych usług, opieki i wychowania,
- funkcjonowania placówki ze szczególnym uwzględnieniem współdziałaflla z rodzinami

biologicznymi wychowanków, prowadzonej dokumentacji,
- przestrzeganie praw dziecka.

Kontroląobjęto okres od stycznia 2009 r. do dnia kontroli, tj. do dnia 26 kwietnia 2010 r.

W związku z kontrolą której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli, podpisanym w dniu 12lipca 2010 r., na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - przekazuję Pani Dyrektor niniejsze zalecenia
pokontrolne.



W wyniku pnzeprowadzonych crynności kontrolnych stwierdzono:

W zakresie uwarunkowań prawno - organizacyjnych:
1. Placówkaposiada aktualny Regulamin orgarizacyjny otaz Statut.
2. Organ prowadzący Placówkę - Starosta Powiatu Grudziądzkiego posiada zezwolenie

warunkowe na prowadzęnie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wydane na
czas ręaltzacji programu naprawczego: Decyzja Nr WPS,ilI.BG. 9013I-I8l07 z dnia20
grudnia 2007 r. wydane przęz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

3. Placówka wpisana jest do rejestru placówek opiekuńczo- wychowawczych Wojewody
Kujawsko- Pomorskiego pod numerem 6 VW.

4. Dyrektor placówki posiada kwalifikacje do prowadzenia placówki opiekuńczo
wychowawcz€1 zgodnie z § 37 ust.l Rozporządzenia z dnia 19 pńdziemika 2007 r.

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz.U. Nr 201, poz.I455 ).

1. Pokoje mieszkalne o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzęczy osobistych
i swobodne korzystanie z wyposażenia, prawidłowo oświetlone i ogrzane. Na dzięń
kontroli jeden pokój w grupie usamodzielnienia znacznie zagrzybiony ( wychowanki
przeniesióno ao innych fomies zczeń). Z informa. rOńakiora placówki
wiadomo, zę prace ręmontowe mające na celu usunięcia tego stanu zostaną
przeprowadzone w okresie wakacji letnich przez firmę wraz z ociepleniem zewnętrznych
ścian budynku. Ponadto w ww. grupie stan regulaminowy wychowaŃów- 14 osób,
natomiast miejsc do spania 13. Pozostałe pokoje mieszkalne w standardzie.

ż. Łaziętki z miejscem do prania i suszenia, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich
w sposób zapewniający intymność i zgodnośó zasadami higieny- łazięnka w grupie II

!2alany sufit ), w grupie III (zagrzybiona ściana ) orazłazienka dla chłopców wymaga
odremontowania.

3. Pomieszczenia do wypoczynku - 3 pomieszczenia - ilość zgodna ze standardem tj, nie
mniej niz jedno pomieszczenie na 10 dzieci.

a. Pokój gościnny- zgodnie ze standardem.
5. Kuchnia i jadalnia w standardzie.
6. Miejsce do cichej nauki - .vqiznaczone w bibliotece ( w standardzie).
7. Aneksy kuchenne - aneksy odpowiednio wyposażone- 1 aneks na 10 dzieci,
8. Pomieszczenia do zajęć sportowych i terapeutycznych - placówka dysponuje pokojem

przęznaczonym do terapii pedagogicznej i psychologicznej ( sala terapeutycznaoTaz pokój
psychologa i pedagoga ). Ponadto na parterze pomieszczęnle do zajęó rekreacyjno-
sportowych. Placówka posiada również teren rekreacyjny, na którym wydzielony jest
plac zabaw dla młodszych dzieci oraz miejsce do gry w piłkę nożną otaz koszykówkę.
Wskazano na konieczność ?abezpieczenia bramek przed ewentualnym przewTacaniem
grożącymuTazem osób korzystających z boiska.

9. Placówka dysponuje pokojem dla dzieci chorych oraz odpowiednio wyposażonym
gabinetem pielęgniarskim.

l0, Wychowankowie majądostosowane wyzywienie do potrzeb i wieku rozwojowego.
11. WychowaŃowie są wyposazeni w bieliznę, odzięż i obuwie dostosowane do pór roku.

Ponadto posiadają przedmioty osobistego użytku oraz są zabezpieczeni w środki higieny
osobistej, podręczniki i przybory szkolne.

12, Wysokość miesięcznej kwoty do własnego dysponowania jest zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie.

13. Placówka zapęwnia wychowankom opiekę medyczną specjalistyczną otaz zaopatruje
w leki zgodnie zpottzebami zdrowotn}.Tni.



14. Wszyscy wychowaŃowie posiadają skierowania wydane przęz PCPR Grudziądz na
podstawie postanowień Sądu. Znaczna częśc dzieci, tj. 65.3Yo pochodzi z ternu innych
powiatów. Stwierdzono jeden przypadek _braku aktualnego skierowania dziewczyŃi w
grupie interwencyjnej ( Sandra J. ur, 25,I0.I992r.).

15. W okresie objętym kontroląnie było dzieci cudzoziemskich w placówce.
16. Prawidłowy dostęp do naŃi oraz do kultury, rozwoju i wypoczynku. Właściwy dostęp do

zaj ęć korekcyj no - kompensacyj no -terapetycznych.
17. Prawidłowa olgantzacja opieki w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych oIaz w

czasie zajęć specjalistycznych realizowanych przęz pedagoga i logopedę. Stwierdzono
przehoczenie liczebności wychowanków w czasie niektórych zajęć specjalistycznych
realizowanych przez psychologa (powyżej 6 dzieci).

18. Opieka nocna zgodna ze standardem.
I9.Liczba wychowanków przypisanych do tzw. wychowawcy kierującego zgodna ze

standardem tj. do 8 dzieci i wynosi od 2 do 5 dzieci.
20. Prawidłowa procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia placówki

przez dziecko.

W zakresie realizacji zadań związan},ch z funkcjonowaniem placówki.
1. Prawidłowo prowadzona ewidencja wychowanków.
2. Akta osobowe wychowanków prowadzone prawidłowo.
3. Karty pobytu dziecka prowadzone prawidłowo, uzupełniane w kazdym miesiącu

( w części interwencyj nej- 2 ruzy w miesiącu ).
4. Indywidualne plany pracy prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa-
5, Dla kazdego wychowanka prowadzona jest karta udzińu w zajęciach specjalistycznych,

które realizowane sąprzęz pedagoga, psychologa i logopedę, a także przęz specjalistów z
zewnątrz. Proponowane zajęcia specjalistyczne są adekwatne do zdiagnozowanych
potrzeb. Stwierdzono róznorodnośó proponowanych zajęó specjalistycznych
indywidualnych i grupowych.

6. Pełna realizacja zadania przęz pedagoga w zakresie prowadzenia dla każdego dziecka
dokumentacjt przezarkuszy badań i obserwacji, koniecznośe_]rzupełnienia wskazanej

psychologa.
Właściwa współpraca pedagoga ze szkołami, do którychuczęszczająwychowankowie.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja wychowawców potwierdzająca pełną realizację
zadań określonych w § 8 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 pażdziemika 2007 r. w sprawie w sprawie placówek opiekuńczo-
wychowawczych (Dz.U. z2007 r., Nr 20I,poz.I455 ).
Pełna realtzacja zadanta pracownika socjalnego w zakresie diagnozowania sy,tuacji
rodzinnej wychowanków.

10. W placówce funkcjonuje stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Brak
prawidłowej realtzacji zapisów § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia w zakresie - zadań zespołu
oraz terminu dokonywania okresowej oceny ( nie rzadziej niż co pół roku). Brak
formułowania na piśmie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobl.tu dziecka

Ęi".ó*.e ( § 10 ust.7 rozporządzenia sprawie placówek). Ponadto brak udziału w
kużdymposiedzeniu przedstawiciela Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego.

1 1 . Prawidł owa ręa|izacja zadania dotyczącego procesu usamodzielniania.

Prawidłowe funkcjonowanie placówki w zakresie umożliwienia bezpośrednich kontaktów
rodziców z dzięcmj na terenie placówki. Za zgodą sądu dzieci urlopowane są do
wnioskodawców ( głównie rodzicę i dziadkowie) w dniach wolnych od nauki.

7.

8.

9.



Brak systemowej pracy z rodziną wychowanków prowadzonej wspóInie przez pracownika
socjalnego, pedagoga i psychologa we współpracy z innymi instytucjami i urzędami
wspieraj ącymi rodzi nę.

W zakresie wymoqów ustawodawcv dotyczacych praw dziecka
Placówka prawidłowo realizuje następujące zadania w zakresie ptzestrzeganta ,,Praw
Dzteckd'tj:. wychowankowie realizująobowiązek szkolny, majądostęp do kultury, rozwoju
i wypoczynku, swobodnie wypowiadają się na kazdy temat, mają zapewnioną opiekę
zdrowotną otaznabieząco sąinformowane o swojej sytuacji prawnej, zdrowotnej i rodzinnej.
Placówka przestrzega prawa w zakresie zapewnienia prywatności, tajemnicy korespondencji
oraz do zrzeszania się.
Powyższe ustalenia dokonano na podstawie badanej dokumentacji, rozmów z pracownikami
placówki, a ptzede wszystkim rozmowy i ankiety przeprowadzonej z wychowankami.

w zakresie zatnldniania
Zgodność kwalifikacji pracowników merytorycznych z zajmowanym stanowiskiem
i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kwalifikacje p. Karoliny Dziekońskiej
i p. Gabrieli CiZnickiej zatrudnionych na stanowisku wychowawców zostały uznane na
podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 13 pażdziernika 2006r., syg, akt
IV P 411/06. Ww. osoby posiadają dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego oraz kursu
kwalifi kacyj ne go z pe dago giki opiekuńczo -wychowawczej .

Przedstawiając powyższe ustalenia zaleca się :

1. Przeprowadzente koniecznych remontów ( wskazanych w protokole z kontroli ) mających
na celu poprawę warunków bytowych wychowanków.

2. Zapewnienie ilości miejsc do spania zgodnie ze stanem regulaminowym.
3. Aktualizowanie posiadanych przez wychowanków skierowań do placówki.
4. Przestrzeganie zapisów dotyczących liczby wychowanków pozostających pod opieką

jednego specjalisty w czasie zajęc specjalistycznych zgodnie z zapisem § 25 ust. 4

rozporządzenia.
5. Przestrzeganie zapisów dotyczących posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji

Dziecka w zakresie zadan Zespołu, terminu dokonywania okresowej oceny wychowanka
oraz formułowania na piśmie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobYu wychowanka
w placówce, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie placówek

§ 10. Ponadto konięczne zapewnienie w posiedzeniach udziału przedstawicieli Ośrodka
Adopcyjno- Opiekuńczego.

6. Prowadzenie systemowej pracy z rodziną wychowanków wspólne przez pracownika
socjalnego, pedagoga i psychologa we współpracy z innymi instytucjami i urzędami
wspieraj ącymi rodzinę.

Zgodnie z art.l}8 ust. 2 - 4 ustawy o pomocy społecznej Jednostka kontrolowana
może, w terminie ] dni od dnia otrzymania za|ecęń pokontrolnych, zgłosić do nich
zastrzężęnia.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od
dnia ich doręczenia.



W przypadku nieuwzględnienia ptzęz Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego
kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowią7ana jest do powiadomienia
o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przęz Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego
kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia
o realizacji zalecen, uwag i wniosków mając na uwadze zmiany
z uwzględnionych przęz Wojewodę zasttzeżeń.

zastrzeżeń
Wojewody

zastrzeżeń,
Wojewody
wynikające


