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ZALECEIYIA POKONTROLIYE

Na podstawie art. 22 ustary z dnla Iż marca ż004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009, Nr 175, poz. 1362 z poźn.zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dniaZ3 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz.
543 z poźn. zm.) - w dniu 20 kwietnia 20I0r. przeprowadzona została kontrola problemowa
w kierowanej przez Panią Dyrektor Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

Tematyka kontroli obejmowała zagadnienia dotyczące rcalizacji ptzez ww. jednostkę zadań
określonych w rozporządzenil Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dńa 19 pńdziernika
2007 r. w sprawie p lacówek opiekuńczo -wychowaw czy ch.

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości w zakresie:
- ptzestrzegania pIzez placówkę standardu świadczonych usług, opieki i wychowania,
- funkcjonowania placówki zę szczęgolnym uwzględnieniem współdziałaria z rodzinami

biologicznymi wychowanków i prowadzonej dokumentacj i.

Kontroląobjęto okres - od 10 QzęIwca2009r. do 19 kwietnia 2010 r.

W zwią4ku z kontrolą której szczegoŁowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli,
podpisanym w dniu 4 maja 2010 r., na podstawie art. I28 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej - przekazuję Pani Dyrektor niniejsze zalecenia
pokontrolne.

W wyniku pnzeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono :

W zakresie uwarunkowań prawno - organizacyjnvch:
1. Placówka posiada Regulamin organizacyjny przyjęty UchwałąNr 36/30/2008 przez Zarząd

Powiatu Grudziądzkiego w dniu 12 sierpnia 2008 r. oraz Statut stanowiący załącznik do
Uchwały Nr XIII/29/08 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dniaZl częr\^taa 2008 r.

2. Placówka posiada zezwolenie warunkowe na czas realizacji programu naprawczego:
Decyzja Nr WPS.VI.BG.9013I-I9l07 z dnia 20 grudnia 2007 r. wydane ptzęz Wojewodę
Kuj awsko-Pomorskiego,

3. Placówka została wpisana w rejestr prowadzony przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego
podNr I/W-5.

4. Dyrektor posiada kwalifikacje do prowadzenla placówki opiekuńczo - wychowawczej
zgodne z § 37 ust.l Rozporządzenia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek
opiekuńczo - wychowawczych ( Dz.U. Nr 201, poz.I455 ).



l. Pokoje mieszkalne o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych
i swobodne korzystanie z wyposażenta, prawidłowo oświetlone i ogrzane. Na dzięil
kontroli wszystkie pokoje mieszkalne w standardzie.

ż. Łazienki z miejscem do prania i suszenia, w ilości umozliwiającej korzystanie z nich
w sposób zapewniający intymność i zgodność zzasadarli higieny.

3. Pomieszczęnia do wypoczynku dla każdej grupy wychowawczej (w typie socjalizacyjnym
i interwencyjnym ) odpowiednio wyposażone, ilość zgodna ze standardem tj. nie mniej
niż jedno pomieszczenie na 10 dzieci.

a. Pokój gościnny- zgodnie ze standardem.
5. Kuchnia i jadalnia w standardzie.
6. Miejsce do cichej nauki - dwa pokoje odpowiednio wyposazone, odrębne dla

wychowanków młodszych i starszych- zgodnie ze standardem.
7, Aneksy kuchenne w kżdej grupie wychowawczej, odpowiednio wyposżone ( jeden na 10

dzieci ).
8. Pomieszczęn\a do zajęć sportowych i terapeutycznych - placówka dysponuje pokojem

przeznaczonym do terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz pokojemprzęznaczonym dla
psychologa i pracownika socjalnego, Ponadto na poddaszu pomieszczenie do zajęć
rekreacyjno- sportowych. Placówka posiada również ogromny teren rekreacyjny , na
którym wydzielone jest plac zabaul dla młodszych dzieci oraz miejsce do gry w piłkę
nożnąoraz stół do tenisa.

9, Wyzywienie dostosowane do potrzeb i wieku rozwojowego wychowanków.
10, Wychowankowie są wyposazeni w bieliznę, odzież i obuwie dostosowane do pór roku.

'Wychowankowie posiadają przedmioty osobistego uzl,tku oraz są zabezpieczeni
w środki higieny osobistej, podręczniki i przybory szkolne. Wysokość miesięcznej kwoty
do własnego dysponowania jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.

1l. Placówka zapęwluia wychowaŃom opiekę medyczną specjalistyczną otaz zaopatruje
w leki zgodnie zpotrzebami w tym zakresie.

12. Wszyscy wychowankowie posiadają skierowania wydane przez PCPR Grudziądz na
podstawie postanowień Sądu. Oddzielne wydawane są skierowania dla typu
interwencyjnego i socjalizacyjnego. W interwencji pobyt 8 wychowanków trwa ponad
6 miesięcy.

13. Brak standardu w grupie usamodzielnienia pod względem liczebności i wieku
wychowanków ( standard od 14 roku życia, regulaminowa do 14 osób ) , pozostałe grupy
w standardzie. W okresie objętym kontroląbrak dzieci cudzoziemskich w placówce.

14. Prawidłowy dostęp do nauki oraz zajęć korekcyjno- kompensacyjno - terapeutycznych
oraz do kultury , rozwoju i wypoczynku.

15. W zakresie zgodności kwalifikacji pracowników merytorycznych z zajmowanym
stanowiskiem i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie zespół kontrolny
stwierdził:
. zgodność kwalifikacji pracowników merytorycznych z obowiązującymi przepisami,
l § wychowawców zatrudnionych na pd. Karty Nauczyciela realizuję stuż

w związku z awansem zawodowym.
16. Prawidłowe zapewnienie opieki w czasie zajęc opiekuńczych i wychowawczych oruz

w czasie zajęć specjalistycznych.
17. Opieka nocna zgodna ze standardem.
18. Liczba wychowanków przypisanych do tzw. wychowawcy kierującego zgodna ze

standardemtj. do 8 dzieci.



19. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko
jest ustalonai znana pracownikom placówki.

W zakresie realizacji zadań związanych 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 socjalizacyjnej ) oraz co dwa tygodnie ( w części interwencyjnej ).
4. Wszyscy wychowankowie posiadają opracowane z udziałem pedagoga i psychologa

indywidualne plany pracy uwzględniaj ące dzińartia krótkoterminowe i długoterminowe.
Modyfikacj a ipp. zgodn a z obowięuj ącymi przepisami.

5. Dla kazdego wychowanka prowadzonajest karta udziału w zajęciach specjalis§cznych
z opisem ich przebiegu.

6. Prawidłowo sporządzane dla wszystkich dzięci diagnozy psychologiczno-pedagogiczne
oraz diagnozy ich sytuacji rodzinnej. Właściwie prowadzone arkusze obserwacji.

7. Prawidłowo prowadzona dokumentacja wychowawców potwierdzająca pełną realizację
zadńokreślonych w § 8 pkt 4 ww. rozporządzeniaw sprawie placówek.

8. Placówka prawidłowo realizuje następujące zadańa w zakresie przestrzegarlia ,,Praw
Dziecka" tj: wychowankowie realizują obowiązek szkolny, mają dostęp do kultury,
rozwoju i wypoczynku, swobodnie wypowiadają się na każdy temat, mają zapewnioną
opiekę zdrowotną otazna bieżąco sąinformowane o swojej sytuacji prawnej, zdrowotnej
i rodzinnej. Placówka przestrzegaprawa w zakresie zapewnienia prywatności, tajemnicy
korespondencjt oraz do złzęszania się.

9. W placówce dziŃa Zespół ds. okręsowej oceny wychowanka. Posiedzenia odbywają się
zgodnie z opracowanym planem pracy Zespołu, a takżę w ptzypadku wystąpienia
problemów wychowawczych. Z posiedzeń zespołów sporządzane są protokoĘ, które
odzwierciedlają przebieg posiedzenia. Analiza dokumentacji w ww. zakresie wykazała iż
zespół dokonuje okresowej oceny kaZdego dziecka zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie placówek oraz formułuje na piśmie opinii dotyczącej zasadności dalszego
pobytu dziecka w placówce zgodnie z § 10 ust.7 ww. rozporządzenia.

10. Prawidłowe funkcjonowanie placówki w zakresie realizacji zadń: usług świadczonych na
rzecz Wchowanków i ich rodzin, umożliwienia bezpośrednich kontaktów rodziców
z dziecmi na terenie placówki, współpracy z instytucjami pomocy społeeznej, sądem
i placówkami oświatowymi.

W zakresie realizacji programu naprawczęeo
Program naprawczy w zakresie standaryzacji usfug, opieki i wychowaniazrealizowany został
zgodnie zprzyjętymplanem. W końcowym etapie realizowane sąprace związane z remontem
schodów zewnętrznych i tarasu.

Przedstawiając powyższe ustalenia zaleca się :

l. przestrzeganie standardu określonego w § 4 ust. 7 rozporządzenia MPiPS z dnia
19 paździemika}))7r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych(Dz.U. Nr 201,
poz. 1455) dotyczącego pobytu dzieci w placówce interwencyjnej,

2. przestrzegartie standardu określonego w § 2 pkt 9 ww. rozporządzenia dotyczącego wieku
wychowanków zamieszkujących w grupie usamodzielnienia oraz regulaminowej liczby
dzieci przebywających w tej grupie.



Zgodnie z art.I28 ust. 2 - 4 ustawy o pomocy społecznej Jednostka kontrolowana
może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich
zastrzeżęnia.

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

W prąrpadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskięgo zastrzeżeft
kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiąana jest do powiadomienia Wojewody
o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego zastrzeżeń,
kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązffiIa do powiadomienia Wojewody
o realizacji zalęcei. uwag i wniosków mając na uwadze zmiany wynikające
z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżen.

zup. WoJertvody


