SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEJ PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
W CZERWIONCE – LESZCZYNACH
ZA 2017 ROK

Tytułem wstępu. Ogólna charakterystyka Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce –
Leszczynach.
Nasz Dom Dziecka, czyli Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce
– Leszczynach, bo tak brzmi pełna nazwa Naszego Domu, to całodobowa placówka opiekuńczo –
wychowawcza, typu socjalizacyjnego, która zapewnia naszym podopiecznym całodobową opiekę,
wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby.
Do Naszego Domu trafiają dzieciaki, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być
zaspokajane w domu rodzinnym. Oznacza to, że Nasz Dom, zapewnia pomoc i wsparcie nie tylko
dla sierot, ale także dla dzieci i młodzieży z zaniedbanych środowisk, zagrożonych demoralizacją,
których rodzina nie wywiązuje się z powierzonych jej zadań i obowiązków. Powszechne jest
stwierdzenie, że nawet najlepiej zorganizowany dom dziecka nie jest w stanie zastąpić rodziny, ani
też zrekompensować jej braku. Dlatego priorytetem naszej pracy jest ścisła współpraca i pomoc
środowisku rodzinnemu naszych dzieciaków, tak by z powrotem mogły trafić na łono rodziny
naturalnej. Praca ta jest bardzo trudna i nie zawsze udaje się odnieść zamierzony skutek. Są porażki,
ale jest też sporo sukcesów z których jesteśmy ogromnie dumni. W naszej ciężkiej pracy pomagają
nam władze powiatowe, samorządowe, lokalne, a także wielu Przyjaciół Naszego Domu, bez
których wsparcia, zaangażowania i pomocy nie byłoby tylu sukcesów.
Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza zlokalizowana jest na terenie Gminy
Czerwionka – Leszczyny. Gmina należy do powiatu rybnickiego. Zlokalizowana jest w centralnej
części województwa śląskiego. Miasto tworzą cztery dzielnice: Czerwionka, Leszczyny, Czuchów,
Dębieńsko. Graniczy z miastem: Rybnik, Żory, Orzesze, Knurów, gminą Ornontowice, oraz gminą
Pilchowice. Na gminę składają się następujące sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza,
Stanowice, Szczejkowice. Pagórkowata rzeźba terenu, kompleksy leśne, cisza i piękno przyrody to
wszystko co składa się na unikatowość tego miejsca.

Lokalizacja Gminy Czerwionka – Leszczyny na mapie.

Źródło: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/lokalizacja.html
Historia Naszego Domu rozpoczęła się 21 grudnia 1995 roku . Tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia do Naszego Domu w Czerwionce – Leszczynach na ulicy Lipowej 2a przybyli pierwsi
wychowankowie. Rozpoczął się dialog który trwa do dziś. Teraz jednak już nie w Domu na
Lipowej, a w mieszkaniach w Palowicach i w Czuchowie. Marzeniem wielu, było stworzenie
Naszym Dzieciakom namiastkę prawdziwego domu. Udało się to 12 lutego 2009 roku. Wtedy
właśnie powstało w Palowicach pierwsze mieszkanie rodzinkowe.
Zdjęcie Mieszkania Rodzinkowego w Palowicach.

Rok później zostało otwarte drugie mieszkanie rodzinkowe w Czuchowie, przy ulicy 3 Maja
85. Warunki, które zostały stworzone dla Naszych Dzieciaków sprawiły, że one same wreszcie
poczuły się jak we własnym domu.
Zdjęcie Mieszkania Rodzinkowego w Czuchowie.

Priorytetem

mieszkań

rodzinkowych

jest

przygotowanie

naszych

podopiecznych

do samodzielnego życia, poprzez wdrażanie ich w obowiązki dnia codziennego i we wszelkie
zadania mające na celu rozwój aktywności związanej z nabywaniem kompetencji przydatnych
w dorosłym życiu.

Podstawa prawna dla funkcjonowania Powiatowej
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce –
Leszczynach.
Placówka działa na podstawie następujących przepisów:
•

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy
zastępczej;

•

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającej rozporządzenie
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;

•

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

•

Ustawy - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;

•

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji i trybu
przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej
do przeprowadzania kontroli;

•

Zmiany w systemie pieczy zastępczej wywołane zmianą ustawy o samorządzie gminnym
i niektórych innych ustaw.
Mając na względzie powyższe akty prawne Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

podejmuje szeroki zakres oddziaływań w ramach których socjalizuje wychowanków i przygotowuje
ich do samodzielnego i prawidłowego realizowania się w życiu społecznym.

Realizacja zadań statutowych.
Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce – Leszczynach
przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki
rodzicielskiej. Zapewniała wychowankom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie
oraz zaspokajała ich wszystkie potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne,
religijne, zdrowotne, a także zapewniała korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych
i kształcenie. Placówka funkcjonowała na zasadzie mieszkań autonomicznych, w których życie
wychowanków zbliżone jest do życia rodzinnego. Organizuje regularne zebrania Stałych Zespołów
do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, tworzy diagnozy psychologiczno – pedagogiczne
oraz plany pomocy. Zapewniony jest kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba że sąd
postanowi inaczej). Wychowankowie mają dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku
i możliwości rozwojowych, oferowane są im różne działania terapeutyczne. Nadzór nad
realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów opieki i wychowania w Placówce
sprawuje dyrektor Placówki.
Wykres ilustrujący najważniejsze zadania statutowe placówki:
całodobowa opieka
opieka doraźna
diagnoza psychologiczno –
pedagogiczna
organizacja Stałych Zespołów ds.
Okresowej Oceny Syt. Dziecka
współpraca z rodziną
współpraca z instytucjami i
organizacjami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny
wszelkie działania opiekuńczo –
wychowawczo – zdrowotne

Dane ilościowe dotyczące pobytu dzieci w placówce
w 2017 roku.
Priorytetem działań placówki jest zapewnienie opieki i wsparcia do czasu umieszczenia
dziecka z powrotem w rodzinie, umieszczenia w innej formie opieki zastępczej lub odpowiedniej
placówce czy ośrodku, dostosowanym do specyficznych potrzeb wychowanka. Stąd też pobyt
w placówce powinien mieć charakter przejściowy. Poniżej zostają przedstawione dane ilościowe
dotyczące wychowanków, którzy w 2017 roku opuścili placówkę:
Zestawienie tabelaryczne mieszkanie rodzinkowe Czuchów:
Ilość wychowanków
która powróciła do
domu rodzinnego

Ilość wychowanków którzy
się usamodzielnili

6

4

Zestawienie tabelaryczne mieszkanie rodzinkowe Palowice:
Ilość wychowanków
która powróciła do
domu rodzinnego

Ilość wychowanków
którzy się
usamodzielnili

Ilość wychowanków
umieszczonych
w DPS

Ilość wychowanków
umieszczonych w
Ośrodku LeczniczoRehabilitacyjnym,
Oddział Psychiatryczny

4

2

2

1

Ilość wychowanków z mieszkania rodzinkowego w Czuchowie w 2017r :
Miesiąc

1 dzień miesiąca

28/30/31 dzień
miesiąca

Styczeń

13

14

Luty

14

14

Marzec

14

14

Kwiecień

14

13

Maj

13

13

Czerwiec

14

14

Lipiec

14

14

Sierpień

14

14

Wrzesień

14

13

Październik

13

14

Listopad

14

14

Grudzień

14

14

Ilość wychowanków z mieszkania rodzinkowego w Palowicach w 2017r :
Miesiąc

1 dzień miesiąca

28/30/31 dzień
miesiąca

Styczeń

10

11

Luty

11

11

Marzec

7

11

Kwiecień

11

11

Maj

11

9

Czerwiec

9

10

Lipiec

10

11

Sierpień

11

10

Wrzesień

11

11

Październik

11

11

Listopad

11

11

Grudzień

11

11

Zestawienie tabelaryczne wychowanków na dzień 31.12.2017r z podziałem na wiek
Dzieci w placówce ( na dzień 31.12.2017 r)

25

Poniżej 1 roku

1

Od 1 do 3 lat

0

Od 4 – 6 lat

0

Od 7 – 9 lat

3

Od 10 – 13 lat

6

Od 14 - 17 lat

15

Wykres ilustrujący zestawienie dzieci z podziałem na wiek ( na dzień 31.12.2017 r)

Poniżej 1 roku
Od 1- 3 lat
Od 4 – 6 lat
Od 7- 9 lat
Od 10 – 13 lat
Od 14 - 17 lat

Działalność opiekuńczo – wychowawcza Placówki.
W pracy opiekuńczo - wychowawczej ważnym aspektem były zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, profilaktyczno - wychowawcze, korekcyjno – kompensacyjne, prowadzone
w oparciu o wywiady psychologiczne, obserwacje własne, badania z użyciem testów
psychologicznych, analizę dokumentów, konsultacje z wychowawcami danej autonomii,
pedagogiem i psychologiem, uaktualniono diagnozy psychofizyczne wychowanków, wymagające
modyfikacji ze względu na zmiany rozwojowe dzieci. Diagnozy zawierały pomocne wskazówki
m. in. do dalszej pracy pedagogicznej, terapeutycznej, czy pracy z rodziną. Na bieżąco psycholog
prowadził arkusz badań i obserwacji wychowanków dot. aktualnego stanu psychicznego, sposobu
zachowania, ujawnionych problemów szkolnych, wychowawczych.
Priorytetem

jest

także

umiejętna

organizacja

czasu

wolnego

dziecka.

Uczenie

wychowanków racjonalnego pożytkowania wolnego czasu jest czymś nieodzownym nie tylko
tu i teraz, ale także w jego życiu w przyszłości. Aktywność fizyczna, umysłowa, emocjonalna, to
najlepsza alternatywa dla dziecka.
Ważną formą organizacyjną pracy wychowawczej była również działalność Samorządu
Wychowanków. Czynne uczestniczenie wychowanków w życiu placówki, wdrażanie własnych
inicjatyw, pomysłów jest bardzo ważne w prawidłowym kształtowaniu jednostki. Wychowankowie
mają możliwość podejmowania konstruktywnych rozmów, uczą się wspólnego rozwiązywania
problemów, a co najważniejsze mają prawo do własnych poglądów, przemyśleń i pomysłów, co jest
nieodzowne w stymulowaniu rozwoju osobistego i społecznego.

zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
zajęcia profilaktyczno –
wychowawcze
zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne
zajęcia w czasie wolnym
samorząd wychowanków

Działalność edukacyjna.
Na system działań Naszej Placówki składają się również wszelkie działania edukacyjne.
Ogromna ilość dzieciaków przybywa do placówki z dużymi zaległościami dydaktycznymi. Wiele
z nich ma problem z podstawowymi elementami w dziedzinie edukacji ( jak czytanie, pisanie,
liczenie itp.). Dlatego praca edukacyjna wymaga wielkiego zaangażowania, cierpliwości oraz
systematyczności działań. W pracy podejmowane były działania zarówno grupowe, jak
i indywidualne. Pomoc dziecku w trudnościach szkolnych jest dla nas priorytetem. W tym celu
nieodzownym stała się współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klasy, opiekunami
praktyk, a także wszelkimi instytucjami – w tym najczęściej z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Czerwionce – Leszczynach. Ścisła współpraca i kontrola postępów edukacyjnych
jest elementem, który warunkuje sukces. Wychowawcy doposażają podopiecznych w podręczniki
szkolne, zeszyty i przybory szkolne. Codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Od stycznia 2017r do grudnia 2017r. wychowankowie realizowali obowiązek szkolny
w następujących typach szkół : (z uwzględnieniem przejścia na wyższe etapy edukacji oraz zmiany
szkół):
Przedszkole

3

Szkoły Podstawowe

14

Gimnazjum

13

Zasadnicze Szkoły Zawodowe / Szkoły
Branżowe

6

Technikum

-

Liceum

2

Zespół Doskonalenia Zawodowego/ OHP

2

Od stycznia 2017r do grudnia 2017r. wychowankowie realizowali obowiązek szkolny
w następujących typach placówek specjalistycznych :(z uwzględnieniem przejścia na wyższe etapy
edukacji oraz zmiany placówki):

Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci 4
i Młodzieży w Kamieńcu
Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w
Rabce Zdrój

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koloni 1
Ossa
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Krupskim Młynie

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Chęciny/ Podzamcze

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Namysłowie

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Zawichoście

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Cerekwicy Nowej

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni 1
Raciborskiej
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w
Krzepicach

1

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie

2

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w
Szerzawach

2

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
w Orzeszu

2

Współpraca z instytucjami i organizacjami.
Sukces w pracy wychowawczej gwarantuje współpraca w kwestii wychowania i opieki nad
dzieckiem z różnymi instytucjami / organizacjami. W omawianym roku współpracowano
z następującymi instytucjami i organizacjami:
•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Tychy);

•

Sądy Rejonowe właściwe dla miejsc zamieszkania opiekunów prawnych (w Mikołowie,
Rybniku, Żorach, Oświęcimiu, Tychach, Strzelinie, Gliwicach);

•

kuratorzy zawodowi i społeczni;

•

asystenci rodziny

•

Policja; Czerwionka – Leszczyny, Rybnik, Żory, Namysłów, Katowice, Tychy, Mikołów,
Sosnowiec, Chełmek;

•

Ośrodki Pomocy Społecznej (w Czerwionce-Leszczynach, Lyskach, Tychach, Żorach,
Jejkowicach,

Jankowicach,

Świerklanach,

Oświęcimiu,

Chełmku,

Rydułtowach,

Gaszowicach, Pszowie, Wodzisławiu Śląskim);
•

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

•

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne właściwe dla szkół, do których uczęszczają dzieci;

•

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim;

•

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Raciborzu;

•

Fundacje: Złombol, Fundacja Robinsona Crusoe, Fundacja Feniks, Stowarzyszenie
Wolontariatu Pracowników Coca – Cola;

•

Ochotniczy Hufiec Pracy w Rybniku;

•

Szkoły,

w

tym

Młodzieżowe

Ośrodki

Socjoterapii

oraz

Młodzieżowe

Ośrodki

Wychowawcze

Działalność zdrowotna.
Jednym z zadań Placówki jest również dbałość o kondycję zdrowotną dziecka. Bardzo wiele
dzieci przybywa do placówki z różnymi schorzeniami, chorobami, zaniedbani pod względem
zdrowotnym. Najczęstsze to zaniedbania w kwestii higieny jamy ustnej. Każdy z wychowanków ma
dostęp do lekarza pierwszego kontaktu - pediatrę. Dzieci automatycznie w momencie przybycia
do Placówki deklarowani są do lekarza pierwszego kontaktu. Zgodnie z procedurami Placówki
w momencie przybycia, wychowankowie konsultowani są u lekarza pediatry, celem
zdiagnozowania kondycji zdrowotnej dziecka. Wykonywane są podstawowe badania laboratoryjne
( krew, mocz). „Identyfikacja zdrowotna dziecka” już na samym wstępie pozwala uniknąć
niepożądanych chorób w przyszłości, pozwala nadrobić zaniedbaną z reguły kondycję zdrowotną
dziecka. W ramach działań zdrowotnych podjęto współpracę z następującymi poradniami
specjalistycznymi :
•

Poradni Zdrowia Psychicznego : Rybnik – Chwałowice, Feniks Katowice, Syriusz Żory

•

Poradni Chirurgicznej : Rybnik

•

Poradni Stomatologicznej: Czerwionka, Czerwionka – Dębieńsko, Katowice

•

Poradni Dermatologicznej; Rybnik

•

Poradni Okulistycznej; Rybnik, Żory

•

Poradni Laryngologicznej; Rybnik

•

Poradni Ginekologicznej; Czerwionka

•

Poradni Alergologicznej; Rybnik

•

Poradni Kardiologicznej; Gliwice, Katowice

•

Konsultacje ortodontyczne; Gliwice

•

Turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

•

Turnus rehabilitacyjny w Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdrój

•

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 SPZOZ

•

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

•

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice Zakład/Oddział
Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży

•

Szpital Miejski Sosnowiec – Oddział Psychiatryczny
Promocja zdrowia odbywała się w głównej mierze przez realizację zajęć sportowo –

rekreacyjnych, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Przeprowadzono wiele rozmów, pogawędek indywidualnych i grupowych na temat:
–

Szkodliwości palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych używek;
– Zmian które zachodzą w organizmie człowieka w okresie dojrzewania
– Dbania o higienę osobistą;
– Prawidłowego odżywania;
– Prawidłowa postawa podczas odrabiania lekcji oraz ochrona narządu wzroku.

Oprócz tego wzięto udział w konkursie Tauron „ Zdrowo jemy, energetycznie żyjemy”, którego
głównym celem było uświadamianie dziecka w zakresie zdrowej żywności, przygotowywania
posiłków, tworzenia jadłospisów. Dzieciaki nabywały szereg kompetencji praktycznych.

Kalendarz wydarzeń, imprez, zajęcia codzienne.
Racjonalna i efektywna organizacja czasu wolnego jest jednym z najważniejszych
elementów w kształtowaniu osobowości dziecka. Czyniono to poprzez współorganizowanie zajęć
profilaktycznych, wychowawczych, organizowanie spotkań z gośćmi, wyjścia, wyjazdy na różne
imprezy. Wychowankowie uczestniczyli przez cały rok w życiu codziennym społeczności lokalnej,
w życiu parafii, chłopcy uczęszczali na treningi piłki nożnej LKS Orzeł Palowice, LKS Płomień
Czuchów, wielokrotnie na zaproszenie pana Grzegorza Formela jeździliśmy na mecze
Jastrzębskiego Węgla. Dużym zainteresowanie cieszyły się także zajęcia kulinarne. Celem zajęć
było

nabycie

przez

dzieci

praktycznych

umiejętności

kulinarnych,

niezbędnych

do usamodzielnienia. Dzieci uczyły się obsługi sprzętu AGD, nakrywania do stołu, poznawał
zasady zdrowego odżywiania się, sporządzały listy zakupów produktów niezbędnych do
przyrządzenia zaplanowanych potraw. Uczyły się gotować zupy, piec ciasta, torty, gofry, pizzę.
Smażyły frytki, placki ziemniaczane, racuchy, naleśniki. Przyrządzały tosty, zapiekanki, surówki,
sałatki,galaretki owocowe i wiele innych dań.
W omawianym roku 2 dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej, 1 dziecko przyjęło Chrzest
Święty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z ubiegłego roku.
Ferie 2017 – zajęcia w MOK Czerwionka, wyjazdy na łyżwy, wyjścia na basen, wyjazdy do
Figloraju w Rybniku, Laserhaus w Rybniku, do kina, zimowisko, zajęcia czytelnicze.

Udział w projekcie ekologicznym „Zielone Miasto Zielony Las”

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

Wycieczki do pobliskich miejscowości – Rybnik, Żory

Zajęcia przyrodniczo – rekreacyjno - sportowe w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w
Bujakowie

Zajęcia na terenie domu, majsterkowanie

Zajęcia kulinarne

Zajęcia plastyczne

Przygotowania do Wielkanocy

Pikniki wyjazdowe

Wycieczki do pluskadełek

Wycieczki do Jumpcity Katowice, Flypark Radlin

Zakończenie roku szkolnego

Wycieczki rowerowe

Wycieczka do Raciborza – pobyt w Aguaparku, zwiedzanie Muzeum, rynku, obiad w
restauracji

Wycieczka do Sandomierza

Zajęcia sportowe, przyrodnicze

Kręgle, Dżungla

Wesołe miasteczko

Wyjazd do teatru

Wyjazdy do kina

Rybnik – świat techniki

Zajęcia nad wodą

Wycieczka do Palmiarni w Gliwicach

Obóz letni na Mazurach ( Damian, Kamil), obóz letni w Dani ( Agnieszka, Jakub)

Pikniki wokół domu

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia

Odwiedziny gości

Realizacja zajęć dodatkowych, specjalistycznych.
Na terenie Placówki wszyscy wychowankowie objęci są wsparciem psychologa
oraz pedagoga. Specjaliści podejmują szereg działań mających na celu w głównej mierze pomoc
wychowankom w sytuacji trudnej. Najważniejsze zadania podejmowane w ubiegłym roku :
–

zajęcia ukierunkowane na zdobywanie kompetencji społecznych, radzenie sobie

z własnymi emocjami oraz ćwiczenie funkcji poznawczych.
–

rozmowy indywidualne z psychologiem i pedagogiem pomagają dzieciom uczyć się

nawiązywania więzi, dają pole do dzielenia się swoimi radościami i problemami,
–

wyrównywanie braków edukacyjnych, nadrabiania zaległości z bieżącego materiału

szkolnego oraz ćwiczenia i utrwalania nabytych umiejętności.
–

gry i zabawy w formie edukacyjnej, mające na celu rozwijanie nabytych

kompetencji.
Na zajęcia specjalistyczne składają się również zajęcia czytelnicze z elementami
biblioterapii prowadzone przez wychowawców ( czytanie książek, wierszy, własne próby
literackie), miały one na celu:
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- wzbogacanie wiedzy, słownictwa i umiejętności praktycznych ułatwiających radzenie
sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
- rozwijanie poczucia własnej tożsamości i wartości w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji
samego siebie
–

zrelaksowanie dzieci po zajęciach lekcyjnych.

Ważnym aspektem pracy terapeutycznej było również wykonywanie wielu różnych
ciekawych prac związanych z kalendarzem imprez okolicznościowych oraz przygotowywanie

dekoracji na różne okazje.

Dzieci w ramach terapii wyjeżdżały na wycieczki, do kina, na basen, lodowisko. W czasie
zajęć kształtowały nawyki kultury osobistej, wzbogacały słownik poprzez zabawy tematyczne,
łamigłówki językowe, gry dydaktyczne, konkursy. Dodatkowo uczyły się odporności na stres
poprzez różne zabawy, podejmowania trudnych decyzji. Stymulowały dzieci do rozwoju własnych
zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowały prawidłowe nawyki i umiejętności. Zajęcia
terapeutyczne rozwijały u podopiecznych takie funkcje poznawcze jak: spostrzegawczość, logiczne
myślenie, umiejętność wypowiadania się, pamięć, koncentrację uwagi, wyobraźnię oraz wrażliwość
estetyczną i muzyczną. Rozwijały również sprawność manualną dzieci ( zabawy konstrukcyjne,
układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie,
orgiami i inne). Ważne okazały się też zajęcia z majsterkowania.

Zajęcia terapeutyczne odbywały się również na terenie Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Czerwionce - Leszczynach, zaś wszystkie dzieciaki z problemami wad wymowy
uczestniczyły w zajęciach logopedycznych na terenie PPP oraz Szkół.

Problemy wychowawcze.
Podopieczni naszej Placówki pochodzą z różnych środowisk. Bardzo wiele z nich przybywa
z rodzin, których cechuje ogromna dysfukcjonalność. Rodziny te borykają się z uzależnieniami,
brakiem pracy, ubóstwem, wielodzietnością. Bardzo często w rodzinie brak odpowiednich
wzorców, nie funkcjonują żadne ustalone zasady, reguły, normy. Dysfunkcjonalność rodzin
biologicznych, pojawiające się zaniedbania środowiskowe, przyczyniają się do powstawania
trudności wychowawczych. Do najczęstszych problemów należą:
–

nieprzestrzeganie norm i zasad opisanych w regulaminie Placówki,

–

nierealizowanie obowiązku szkolnego,

–

opuszczanie pojedynczych zajęć lekcyjnych,

–

brak szacunku wobec osób dorosłych i innych dzieci,

–

kradzieże,

–

stosowanie przemocy,

–

wulgaryzmy,

–

zachowania ryzykowne ( np. palenie papierosów, używki, prostytuowanie się)

–

ucieczki

–

oraz inne zachowania nieakceptowane społecznie

Kadra placówki dokłada starań, aby wspólnie udzielić dziecku koniecznego wsparcia, pomóc
wyeliminować zachowania dysfunkcyjne, wypracować i utrwalić zachowania akceptowane
społecznie.
Najczęstsze problemy wychowawcze:

nierealizacja obowiązku
szkolnego
brak szacunku dla dorosłych
przemoc fizyczna
zachowania ryzykowne
( palenie papierosów, używki)

opuszczanie pojedynczych
zajęć lekcyjnych
kradzież
wulgarne słownictwo
ucieczki z placówki

Praca z rodziną.
W oczach dziecka rodzina zawsze jest czymś najistotniejszym, dlatego podstawowym
zadaniem jest utrwalenie w umyśle dziecka prawidłowych wzorców, nawyków, prawidłowego
myślenia o rodzinie. Utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami, rodzice
są angażowani w życie swoich dzieci, motywowani do kontaktu z nimi i do podejmowania działań
mających na celu powrót dzieci do domów rodzinnych. Regularnie odwiedzane są domy rodzinne
dzieci w celu przeprowadzenia rozmów. Wychowawcy monitorują sytuację w domu, sprawdzają
warunki w czasie urlopowania dzieci w dni wolne od nauki szkolnej, pomagają rodzicom
w przygotowaniu różnych pism, sugerują rozwiązania trudnych spraw, kierują do innych instytucji
w celu poprawy sytuacji bytowej rodziny, przypominają o ważnych dla dziecka wydarzeniach.
Mając na względzie rodzinę jako największą wartość, Placówka nawiązuje ścisłą współpracę
z Ośrodkami Pomocy Społecznej – asystentami rodzin, aby wspólnie działać z korzyścią dla
rodziny. Zaprasza rodziców na posiedzenia Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Sytuacja prawna.
Wychowankowie znajdujący się w Naszej Placówce mają uregulowaną sytuację prawną.
Wszyscy zostali skierowani do placówki na podstawie postanowień Sądów Rejonowych, w których
toczą się dalsze postępowania dotyczące wychowanków Placówki (dotyczą na przykład:
możliwości urlopowania dzieci do rodzin w dni wolne od nauki szkolnej, umieszczenia w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, zmiany zarządzeń wobec wychowanków, odebrania
władzy rodzicielskiej nad dziećmi). Wychowawcy Placówki czynnie uczestniczą w odbywających
się sprawach sądowych, sporządzają niezbędne opinie, na bieżąco informują Sąd o wnioskach
po-zespołowych oraz każdej istotnej dla dziecka sprawie.

Usamodzielnianie wychowanków.
Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia stanowi również bardzo ważny
aspekt pracy wychowawczej. Wszyscy „stacjonarni” wychowankowie powyżej 16 roku życia
uczestniczyli w regularnych zajęciach grupy usamodzielnienia organizowanych przez Fundację
Robinson Crusoe. Współpraca Naszej Placówki z FRC trwa od września 2016 roku. Nasi
wychowankowie wzięli udział w kilku programach realizowanych przez fundację. W sumie
do końca roku 2017 opieką otoczonych zostało 11 wychowanków Placówki. Fundacja zajmuje się
usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej,

zagrożonej wykluczeniem społecznym. Uczą „Robinsonów” - czyli wychowanków jak zyskać
samodzielność ekonomiczną, społeczną, emocjonalną, jak przełamać bariery i walczyć o swoje
miejsce w świecie i społeczeństwie. Wychowankowie uczestniczyli w następujących Programach :
– Wehikuł Usamodzielnienia – to główny program realizowany przez fundację. Jego celem
jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy
i umiejętności. Wehikuł to lokalna grupa młodzieży z różnych instytucji opieki zastępczej
w wieku od 16 – 24 lata, która spotyka się raz na dwa tygodnie przez cały rok szkolny
w Świetlicy Visus w Żorach.
– Zimowych Warsztatach Usamodzielniania w Szczyrku w terminie od 01.03.2017
do 05.03.2017 r. Do głównych atrakcji warsztatu należała gra symulacyjna, warsztaty
o służbie zdrowia, zdrowiu psychicznym i profilaktyce, ale też narty, snowboard, zabawy,
gry, tańce.

– Robinson na Plusie. Program na zasadzie gry symulacyjne który umożliwił wychowankom
poznanie i przećwiczenie najważniejszych mechanizmów związanych z zarządzaniem
finansami . Program zachęcał również do inwestowania we własny rozwój. Program ten
przeprowadzony został w Krakowie w dniu 22.04.2017 r

– Letnie Warsztaty Usamodzielniania w Kościerzynie w terminie 16.08.2017 do 27.08.2017.
Wychowankowie mieli możliwość uczestnictwa w obozie letnim. Główne atrakcje : rowery
wodne, kajaki, pływanie jachtem, imprezy integracyjne.

– Bezpieczny Staż – program aktywizuje młodzież w pracę. Pozwala młodym w zdobyciu
pierwszych doświadczeń zawodowych w pracy. Staż trwał dwa tygodnie. Wychowankowie
otrzymali wynagrodzenie w kwocie 500 zł każdy. Wychowankowie uczestniczyli w stażach

zawodowych na Poczcie w Rybniku oraz w sklepie Żabka w Rybniku.

Zrealizowane remonty.
Jednym z poważniejszych remontów Naszej Placówki było zaadoptowanie pomieszczeń
Biblioteki w Palowicach i korytarza, na poczet pomieszczeń dla wychowanków mieszkania
rodzinkowego w Palowicach oraz pomieszczeń wspólnego użytku ( salon, pokój gościnny, pokój
socjalno – biurowy). Tym sposobem powiększono mieszkanie rodzinkowe w Palowicach.

W mieszkaniu rodzinkowym w Czuchowie wymieniono całe podłoże wykładzinowe na
podłoże panelowe. Wszystkie panele pozyskano w formie darowizny z Firmy Classen Zwonowice.
Dodatkowo zaadoptowano jeden pokój dzieci w nowe meble. Na bieżąco odświeżane były ściany,
sufity. Pokoje dzieci oraz pomieszczenia ogólno - użytkowe doposażane zostały w przytulne
artykuły i dekoracje. Stworzono takie warunki mieszkaniowe, które wywołują podziw i zdziwienie
odwiedzających.

