
2. Mieszkanie Rodzinkowe w Palowicach

To już 11 lat odkąd istnieje Mieszkanie Rodzinowe w Palowicach. Zapewnia ono Dom  dla

11 wychowanków - wspracie, opiekę, bezpieczeństwo, pomoc ze strony wykwalifikowanej kadry.

Przez ten czas bardzo wiele dzieci opuściło naszą placówkę, jednka do dnia dzisiejszego wielu

z nich utrzymuje z nami kontakt, odwiedza nas, dzwoni. To z kolei jest wyznacznikiem tego, że

wykonujemy swoją pracę dobrze, z zaangażowaniem, najlepiej jak potrafimy. Oczywiście w pracy

towarzyszą nam nie tylko sukcesy, są też porażki, które uczą pokory, szacunku, są przestrogą na

przyszłość. 

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma 

prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.

Nie ma dzieci – są ludzie.” 

                                              Janusz Korczak





2.1. Najważniejsze dane ilościowe dotyczące wychowanków w 2020 roku

 Poniżej  zostają  przedstawione dane ilościowe dotyczące wychowanków, którzy w 2020

roku  zostali przyjęci do Mieszkania Rodzinkowego w Palowicach i ilość dzieci, która opuściła

placówkę:

Zestawienie tabelaryczne.

2020 rok Ogółem ( ilość) W tym :

Przyjęcie dzieci : 18 dzieci Ile z powiatu rybnickiego: 10
Ile z poza powiatu: 8

Odejścia dzieci : 15 dzieci Do rodziny naturalnej (ile): 3
do rodziny adopcyjnej: 0
do rodziny zastępczej: 7
usamodzielnienie: 3
inne ośrodki: 2

Ilość wychowanków z Mieszkania Rodzinkowego w Palowicach w 2020r : 

Miesiąc 1 dzień miesiąca 28/30/31 
dzień miesiąca

Styczeń 11 11

Luty 11 10

Marzec 10 11

Kwiecień 11 11

Maj 11 10

Czerwiec 10 9

Lipiec 9 11

przyjęcia dzieci

odejścia dzieci



Sierpień 11 7

Wrzesień 7 10

Październik 10 12

Listopad 12 12

Grudzień 12 12

Zestawienie tabelaryczne wychowanków na dzień 31.12.2020r z podziałem na wiek

Dzieci w placówce ( na dzień 31.12.2020 r) 12

Poniżej 1 roku 0

Od 1 do 3 lat 0

Od 4 – 6 lat 0

Od 7 – 9 lat 0

Od 10 – 13 lat 1

Od 14 - 17 lat 10

18 lat i powyżej 18 lat 1

2.2. Działalność edukacyjno – terapeutyczna

Od  stycznia  2020r  do  grudnia  2020r.  wychowankowie  realizowali  obowiązek  szkolny

w następujących typach szkół : (z uwzględnieniem przejścia na wyższe etapy edukacji oraz zmiany

szkół):

Przedszkole 0

Szkoły Podstawowe 9

Zasadnicze  Szkoły  Zawodowe  /  Szkoły
Branżowe/ Izba Rzemieślnicza

11

Technikum 1

Od  stycznia  2020r  do  grudnia  2020r.  wychowankowie  realizowali  obowiązek  szkolny

w następujących typach placówek specjalistycznych :(z uwzględnieniem przejścia na wyższe etapy

edukacji oraz zmiany placówki):

Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji 
Dzieci w Rabce Zdrój

2

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i 
Młodzieży w Orzeszu

2

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 1



Kruszwicy

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Wierzbicy

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Podgłębokiem

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 
Węgrzynowie

1

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w 
Żychlinie

1

Poziom  rozwoju  intelektualnego  dzieci  w  wieku  szkolnym  (  łącznie  –  wszyscy

wychowankowie w całym roku 2020 ). 

NORMA INTELEKTUALNA UPOŚLEDZENIE INTELEKTUALNE

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju

Dostosowanie 
poziomu 
edukacyjnego 
do potrzeb i 
możliwości 
dziecka 

w stopniu 
lekkim

umiarkowanym głębokim

(Ilość) 

0 4 osoby 2 osoby 0 0

2.3. 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.  W ramach  działań  zdrowotnych  podjęto  współpracę  z  następującymi  poradniami

specjalistycznymi  :

lp. Rodzaj opieki Liczba wychowanków 

1 pomoc psychologiczna wszyscy

2 pomoc pedagogiczna wszyscy

3 psychiatryczna 4

4 neurologiczna 2

5 okulistyczna 3

6 stomatologiczna 12

7 ginekologiczna 1

8 dermatolog 3



2.4. Działalność kulturowa, sportowa, rekreacyjna, integracyjna, czas 

wolny

Koronawirus  wywróciła  świat  do  góry nogami.  Również  w Naszym mieszkaniu  wiele

zmieniło się w kwestii działalności kulturowej, sportowej, rekreacyjnej, czasu wolnego. Zmuszeni

zostaliśmy do korzystania z tego, co wokół nas. W ten oto sposób okazało się, że znów na nowo

zachywamy się  spacerami,  wycieczkami  rowerowymi,  krajobrazem Naszych pięknych  Palowic,

lasem,  rozmowami.  „Odkurzyliśmy”  zapomniane  puzzle  i  gry  stolikowe.  Uładaliśmy  koraliki

pyssla, w trakcie zajęć krawieckich szyliśmy maseczki. Zaczęliśmy się częściej spełniać kulinarnie,

plastycznie,  muzycznie i  sportowo.  Podobnie jak wychowankowie z  Czuchowa,  również dzieci

z Palowic początkiem roku 2020 ( zanim wybuchła pandemia koronowirusa) odbyły wycieczki  :

-  na Lodowisko w Żorach

- do Istebnej – nauka jazdy na nartach

- liczne wyjazdy do Parku Trampolin w Radlinie

- liczne wyjazdy do kin, na kręgle

- do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Bujakowie 

- wyjścia do pizzeri

- wyjścia na basen kryty do Żor.



Dodatkowo  wychowankowie  mieli  możliwość  uczestnictwa  w  wyjazdach  letnich  :  do

Zakopanego i Międzywodzia. Podobnie jak wychowankowie w Czuchowie, również podopieczni

Mieszkania Rodzinkowego w Palowicach czas pandemii spędzali głównie w domu oraz na naszym

podwórku.  Wychowankowie  spełniali  się  muzycznie,  tanecznie,  artystycznie.  Organizowaliśmy

grille, pikniki, zawody sportowe na podwórku, wyjścia do lasów. Chłopcy uczestniczyli w zajęciach

sportowych LKS Orzeł Płomień, dziewczynki aktywnie angażowały się w spotkania grupy Dzieci

Maryi.  



Wydarzeniem  którym  niewątpliwie  należy  się  pochwalić,  był  udział  naszych

podopiecznych  w akcji  charytatywnej  Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja,  organizowanej

przez  Fundację  Wawel  z  Rodziną.  Celem  akcji  było  przygotowanie  ozdób  świątecznych  dla

seniorów  z  naszej  okolicy.  Razem  z  wychowawcą,  dzieci  przygotowały  ozdoby  dla  seniorów

z Domu Pogodnej Starości w Bełku. 



2.5.Zrealizowane remonty w 2020 roku

W minionym roku w Mieszkaniu Rodzinkowym w Palowicach odmalowano dwa pokoje

wychowanków oraz wymieniono panele w pomieszczeniach.

Podobnie  jak  w  Mieszkaniu  Rodzinkowym  w  Czuchowie,  również  Mieszkanie

Rodzinkowe w Palowicach  systematycznie  doposażane  jest  w  nowoczesne  sprzęty,  urządzenia,

artykuły  dekoracyjne,  gospodarcze,  sportowe,  dydaktyczne.  Wychowankowie  mają  pięknie

udekorowane pokoje i pomieszczenia, wyposażone we wszystkie potrzebne sprzęty. Znaczna część

dekoracji  wykonywana  jest  przez  dzieci  samodzielnie  w  ramach  zajęć  terapeutycznych.  Nasze

Dzieciaki mają Prawdziwy Dom, niejednokrotnie dużo ładniejszy, komfortowy i nowocześniejszy,

niż ten rodzinny. Standardów pozazdrościć może im nie jeden rówieśnik.  




