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1. Ogólna charakterystyka Powiatowej Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce –
Leszczynach
Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce – Leszczynach mieści
się przy ulicy 3 Maja 42, 44 – 230 Czerwionka – Leszczyny. 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.
Lokalizacja Gminy Czerwionka – Leszczyny na mapie.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce – Leszczynach składa
się z dwóch mieszkań rodzinkowych:
–

Mieszkanie Rodzinkowe w Czuchowie, znajdujące się przy ulicy 3 Maja 85,

44 – 230 Czerwionka – Leszczyny ( dzielnica Czuchowa). Powstało ono w 2010 roku. Zapewnia
Dom dla 14 podopiecznych.

–

Mieszkanie Rodzinkowe w Palowicach, zlokalizowane przy ulicy Szerokiej 2,

44 – 246 Palowice. Powstało w 2009 roku. Zapewnia miejsce dla 12 podopiecznych.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach przeznaczona
jest dla dzieci w wieku od 10 lat. Placówka zapewnia dziecku całodobową ciągłą opiekę,
wychowanie, dostęp do edukacji, zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym

emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
W placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieka jednego wychowawcy
może przebywać nie więcej niż 14 dzieci, w czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga,
psychologa albo osobę prowadzącą terapię, pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.
Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad
dziećmi. W placówce w godzinach nocnych, opiekę sprawuje co najmniej 1 osoba pracująca
z dzieckiem. Przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się przez całą dobę. Przyczyny
umieszczenia w placówce są zróżnicowane począwszy od ubóstwa lub uzależnienia rodziców,
poprzez niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.
Warunki, które zostały stworzone dla Naszych Dzieciaków sprawiły, że one same wreszcie
poczuły się jak we własnym domu. 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.

Do Przyjaciół Domu (sponsorzy, fundacje) należą: Firma Eko- AGB w Czerwionce –
Leszczynach, Róża Psiuk – sklep „Świat Dziecka”, Fun Club Silesia Cabrio, Firma Wiola, Dorota
Uherek – Karasek, pan Marian Uherek, Rada Dzielnicy Czuchów, Rada Parafialna w Czuchowie,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górakch Śląskich, Szkoła Podstawowa

w Raszczycach,

Krzysztof Wardowski - ChrisVanDali, Fryzjer „Szyk” Czerwionka, Ksiądz Proboszcz z Palowic,
Ksiądz Proboszcz z Leszczyn, Ksiądz Proboszcz z Czuchowa, Koło Gospodyń Wiejskich w

Palowicach, Rada Parafialna Palowic, kibice KS ROW Rybnik.

1.1. Struktura zatrudnienia
Analizę zatrudnienia ilustruje tabela, wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
Tabela ilustrująca wykaz zatrudnienia.
Nazwa komórki
organizacyjnej
Administracja

Kadra dydaktyczno –
wychowawcza

Stanowisko pracy

Liczba pracowników na dzień 31.12.2020 r

Dyrektor

1

Główny księgowy

1

Sekretarka

1

Wychowawca/ koordynator

2

Wychowawca ( w pełnym i 13
niepełnym wymiarze etatu)
Pedagog

2 ( po 1/2 etatu na każde mieszkanie )

Psycholog

1

Pracownicy stale uczestniczą w szkoleniach, kursach, warsztatach, seminariach, studiach.
Tematyka m.in. :
–

rozwijanie przez konstruowanie – dlaczego warto aby dzieci planowały i tworzyły;

–

ćwiczymy zmysły słuchu i aktywnego słuchania z najmłodszymi;

–

pozytywna dyscyplina;

–

poznać, zrozumieć, uczyć dziecko z zespołem Aspergera;

–

terapia przez zabawę;

–

zaburzenia mowy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

–

zabawy matematyczne;

–

zabawa przez eksepryment;

–

metody na złość – jak radzić sobie z emocjami dzieci

–

dietetyka i zaburzenia odżwiania

–

poczucie własnej wartości – wzmacnianie samooceny ucznia;

–

studia podyplomowe : terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, psychologia

przywództwa w praktyce;
–

studia II stopnia – magisterskie : kierunek psychologia

1.2.

Zadania statutowe
Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach działa

w szczególności na podstawie:
1)

ustawy o samorządzie powiatowym;

2)

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3)

ustawy o finansach publicznych;

4)

ustawy o systemie oświaty;

5)

ustawy o pomocy społecznej;

6)

kodeksu postępowania administracyjnego;

7)

uchwały nr V/40/15 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

nadania statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach.
Nasza placówka:
- spełnia podstawowe funkcje rodziny w zakresie opieki i wychowania, zapewniając
wychowankom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny własnej całodobową opiekę
i wychowanie;
–

zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na

poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidulanych potrzeb
wychowanków;
–

przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia;

–

utrzymuje kontakty z biologicznymi rodzicami lub innymi członkami rodziny

wychowanka;
–

zapewnia również opiekę lekarską, wsparcie psychologiczne,

–

przy realizacji zadań współpracuje z sądami, powiatowymi centrami pomocy

rodzinie, asystentami rodzin, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodkiem
adopcyjnym i innymi osobami i instytucjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny;
–

podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia

rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Wykres ilustrujący najważniejsze zadania 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

1.3. Problemy opiekuńczo – wychowawcze
Większość dzieci w Polsce trafia do placówek opiekuńczo - wychowawczych lub rodzin
zastępczych z powodu poważnych problemów, uzależnień i bezradności rodziców, konsekwencji
biedy oraz niepowodzeń szkolnych. Los wielu dzieci z rodzin marginalizowanych zależy od
poziomu pracy placówek opiekuńczych. Rodziny dzieci umieszczanych w opiece zastępczej mają
wiele problemów socjalnych, emocjonalnych, zdrowotnych. W naszej placówce największą grupę
rodzin, którym odbierane są dzieci są rodziny zmarginalizowane, które od pokoleń dziedziczą
biedę i destrukcyjne sposoby radzenia sobie z problemami. Rodziny takie żyją pod presją wielu
codziennych problemów, które w ich ocenie są niemożliwe do rozwiązania. Przede wszystkim
brakuje im środków do życia i głównie wokół tego koncentruje się ich uwaga. Przeważnie żyją
w trudnych warunkach socjalnych, w małych, ciasnych, przepełnionych, pozbawionych
podstawowych wygód domach czy mieszkaniach. Mają problemy zdrowotne, wynikające
z wieloletnich zaniedbań. Zmianę i możliwość nadrobienia deficytów najbardziej utrudniają im
jednak problemy emocjonalne. Przede wszystkim bezradność, niedojrzałość, poczucie krzywdy,
nieufność, brak wiary w siebie, niskie poczucie sprawczości, brak konstruktywnych wzorców,
nieumiejętność systematycznego działania. Uciekają od trudnej do zaakceptowania rzeczywistości
w fantazje i uzależnienia. Dzieci wychowywane w takich rodzinach nie mają stabilnej
i przewidywalnej sytuacji, brakuje im poczucia bezpieczeństwa i oparcia w dorosłych. Ich
podstawowe potrzeby fizyczne i emocjonalne są słabo i nieregularnie zaspokajane. W domach tych
nie ma stałych reguł, brakuje jasnych oczekiwań i silnych więzi emocjonalnych. Dzieci żyją
w stałym napięciu, wynikającym z konfliktów i kryzysów rodzinnych. Ten brak dostatecznego
zaopiekowania i uwagi rodziców ma konsekwencje nie tylko psychologiczne, ale również
zdrowotne – skutki życia w napięciu to ciągły stres, słaba odporność, częste wypadki i urazy,

wynikające z braku uważności dorosłych i samych dzieci. Podstawowymi czynnikami
wpływającymi na powstanie problemów opiekuńczo - wychowawczych wśród naszych
podpiecznych jest:
–

słabe i nieregularne zaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych

przez rodziców,
–

brak poczucia bezpieczeństwa,

–

brak stabilnej, przewidywalnej sytuacji,

–

brak stabilnego oparcia w dorosłych,

–

brak jasnych i stałych gry,

–

brak jasnych i stabilnych oczekiwań wobec dzieci,

–

brak stabilnych więzi emocjonalnych,

–

ubogie dziedzictwo kulturowe (wzorce, normy, wiedza o świecie),

–

słaba znajomość języka (mały zasób słów),

–

brak systematycznej opieki zdrowotnej,

–

stałe napięcie wynikające z konfliktów i kryzysów rodzinnych ,

–

niechęć i izolacja ze strony rówieśników,

–

status „czarnej owcy” w szkole.

Sami wychowankowie pytani o swoje problemy, mówią przede wszystkim o samotności i braku
osób, którym mogliby zaufać. Epidemia koronowirusa nasiliła wiele problemów emocjonalno –
socjalnych. Izolacja spowodowała, że dzieci stały się mniej ufne, wyizolowane z kontaktu
z rówieśnikami, niechętne do podejmowania działań, wyzwań, aktywności, bierne, leniwe,
apatyczne, niechętne do współpracy. Wielu z nich obniżyła się samoocena. Izolacja przyczyniła się
do osłabienia kontaktów z najbliższymi, co niewątpliwie stało się najpoważniejszym problemem
minionego roku.
Do głównych problemów wychowawczych w omawianym roku należało:
- trudności w nauce zdalnej;
- konflikty z innymi wychowankami i rówieśnikami;
- palenie papierosów;
- kłamstwo i konfabulacje;
- kradzieże;
- zachowania agresywne i autoagresywne, samookaleczenia;
- brak należytej dbałości o higienę osobistą;
- niepowroty i ucieczki;
- brak szacunku do drugiego człowieka;

- niewystarczające rozwinięte wzorce prawidłowego zachowania się w społeczeństwie;
- skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych – używania substancji psychoaktywnych,
stosunków seksualnych, zachowania prowokacyjne;
- niewystarczająca umiejętność samokrytyki i adekwatnej oceny swojego zachowania, niski poziom
samoregulacji i samokontroli, wysoka pobudliwość i impulsywność.
Kadra placówki dokłada starań, aby wspólnie udzielić dziecku koniecznego wsparcia,
pomóc wyeliminować zachowania dysfunkcyjne, wypracować i utrwalić zachowania akceptowane
społecznie.

1.4. Współpraca z instytucjami i organizacjami
Wyznacznikiem prawidłowej pracy opiekuńczo – wychowawczej jest systematyczna
współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, po to, by proces
powrotu dziecka do środowiska rodzinnego odbywał się jak najszybciej. W omawianym roku
Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce – Leszczynach współpracowała
z następującymi instytucjami/ organizacjami:
•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w Rybniku, Będzinie, Legnicy);

•

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;

•

Sądy Rejonowe właściwe dla miejsc zamieszkania opiekunów prawnych (w Rybniku,
Żorach, Jastrzębiu Zdrój, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach);

•

kuratorzy zawodowi i społeczni;

•

asystenci rodziny

•

Policja: Czerwionka – Leszczyny, Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój;

•

Policyjna Izba Dziecka – Katowice, Bielsko – Biała;

•

Ośrodki

Pomocy

Społecznej

(w

Czerwionce-Leszczynach,

Żorach,

Jejkowicach,

Jankowicach, Świerklanach, Rybniku, Prochowice;
•

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

•

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Katowicach, oddział w Rybniku;

•

Centrum Pieczy Zastępczej w Gliwicach;

•

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce – Leszczynach;

•

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Raciborzu,

•

Młodzieżowe Biuro Pracy w Czerwionce – Leszczynach

•

Szkoły : w tym Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Ohotnicze Hufce Pracy, Młodzieżowe
Ośrodki Wychowawcze, Schroniska dla Nieletnich, Zakłady Poprawcze;

•

Cech Rzemiosł Różnych w Rybniku i w Żorach;

•

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rybniku;

•

współpraca z lekarzami rodzinnymi i ośrodkami leczenia uzależnień ( monitorning, porada)

1.5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
W omawianym roku pomocą psychologiczno – pedagogiczną zostali objęci wszyscy
wychowankowie stacjonujący w obu Mieszkaniach. W dalszym ciągu utrudniona jest praca
psychologiczna z wychowankami na stałe przebywającymi w Młodzieżowych Ośrodkach
Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Zakładach Poprawczych oraz
Ochotniczych Hufcach Pracy. Z tymi wychowankami praca psychologa i pedagoga możliwa jest
wyłącznie podczas urlopowania ich do Placówki. Jednakże stała i systematyczna współpraca
z kadrą w/w placówek powoduje, że wychowawca, pedagog oraz psycholog na bieżąco znają
potrzeby i problemy naszych podopiecznych. Wspólnie staramy się im zapobiegać, mobilizujemy
wychowanków do zmiany zachowań, często rozmawiamy z nimi przez telefon, udzielając wsparcia,
rady, szukając wspólnych rozwiązań. Nasi podopieczni darzą nas szacunkiem i mają do nas wiele
zaufania o czym świadczą częste rozmowy, wysyłane listy, kartki, upominki.

W ramach pomocy psychologicznej prowadzone były grupowe i indywidualne zajęcia
specjalistyczne. Główne tematy zajęć to:
•

praca nad emocjonalnością,

•

praca nad wzrostem samoświadomości i samokontroli,;

•

praca nad radzeniem sobie ze stresem, lękiem;

•

praca nad samooceną i poczuciem własnej wartości;

•

bajkoterapia;

•

zajęcia relaksacyjne;

•

zajęcia ruchowe i plenerowe;

•

analiza więzi rodzinnych, skojarzeń z domem rodzinnym,

•

praca na genogramie danej rodziny,

•

wykorzystanie gier edukacyjnych i rozwojowych,

•

ćwiczeniu kreatywności, wyobraźni, rozwoju umiejętności współpracy i
współzawodnictwa);

•

stosowaniu pozytywnych wzmocnień.

W 2020 roku wśród wychowanków występowały takie zaburzenia jak:
–

zaburzenia lękowe;

–

zaburzenia nastroju;

–

zaburzenia zachowania i emocji;

Dodatkowo wśród podpieczonych placówki są wychowankowie, którzy mają orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Są to
głównie wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych.
Rok 2020 był specyficzny pod względem pomocy pedagogicznej, która odbywała się
praktycznie cały czas, w sposób nieprzerywalny. System nauczania zdalnego, przerzucił znaczną
część obowiązków dydaktycznych na wychowawców i pedagoga.

Wychowankowie czynnie

uczestniczyli w procesie nauki zdalnej, posiadając ku temu wszelkie możliwe urządzenia,
udogodnienia. Każdy z podpieczonych miał dostęp do komputera / laptopa, który był tylko
i wyłącznie do jego użytku, a także zestawu słuchawkowego z mikrofonem. Takie udogodnienia
sprawiły, że dzieci bardzo chętnie brały udział w nauce zdalnej, osiągając dobre lub bardzo dobre
wyniki w nauce, co niewątpliwie zostało zauważone przez nauczycieli i wychowawców klas.
Pozytywna ocena ze środowiska nauczycielskiego wpływała bardzo mobilizująco na naszych
podopiecznych, którzy z dnia na dzień wykazywali się większym zapałem do nauki zdalnej. Mimo
tego nasi wychowankowie posiadają niejednokrotnie ogromny bagaż zaniedbań edukacyjnych,
który na bieżąco trzeba minimalizować. Wśród wychowanków naszej placówki, znalazły się
dzieciaki, które przez dłuższy czas w ogóle nie realizowały obowiązku szkolnego, ani zdalnego.
Wynikało to z zaniedbań rodziców/ opiekunów prawnych, brak dostatecznego sprzętu

komputerowego, nieumiejętności pomocy dziecku przez rodzica.

Deficyty dydaktyczne, umysłowe, rozwojowe Naszych podpieczonych są największym
wyzwaniem w pracy pedagogicznej. W trakcie całego roku :
- 5 podpiecznych posiadała indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
- 3 podopiecznych posiada orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o nauczaniu
specjalnym;
- 10 podpieczonych posiadało opinię z dostosowaniem wymagań edukacyjnych.
Przy tak ogromnych deficytach dzieci, praca pedagogiczna skupia się w głównej mierze na:
–

nadrabianiu zaległości szkolnych;

–

stymulacji ogólnorozwojowej;

–

zajęciach logopedycznych;

–

zajęciach o charakterze edukacyjnym;

–

zajęciach o charakterze artystyczno - plastycznym;

–

treningu koordynacji oko-ręka oraz koncentracji uwagi na zadaniu;

–

pomocy w opanowywaniu materiału szkolnego;

–

pomocy w rozwiązywaniu zadań domowych;

–

pomocy w przygotowywaniu do sprawdzianów, kartkówek;

–

odpytywaniu

z

bieżącego

materiału

szkolnego

wedle

bieżących

potrzeb

wychowanków.
Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zajęć indywidualnych. Wśród metod
można wyróżnić: metody aktywizujące, podające, programowe, praktyczne ćwiczenia, testowe,
burza mózgów, plany, mapy myśli, doświadczenia. Środki dydaktyczne i terapeutyczne w pracy z
wychowankami to : podręczniki szkolne dzieci, książki podręczniki o charakterze edukacyjnym i
terapeutycznym, internet. Wykorzystuje się również materiały o charakterze edukacyjnym które
zostały pozyskane z internetu, np. testy, łamigłówki. Często używane są również karty pracy
dotyczące rozumienia własnych emocji, rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne.
Do zajęć logopedycznych wykorzystywane są materiały obrazkowe, ćwiczenia oddechowe. Do
innych wykorzystywanych środków można zaliczyć tablice do pisania, wyszukiwanie informacji
w Internecie, gry planszowe i stolikowe, bajkoterapię, relaksację. Część zajęć ma charakter
arteterapeutyczny z wykorzystaniem różnych, dostępnych form wyrazu (np. muzykoterapia).

1.6.

Działalność Placówki na rzecz powrotu dzieci do rodziny
Sytuacja epidemiologiczna, która miała miejsce w omawianym roku znacznie ograniczyła

kontakt naszych podpieczonych z rodzinami. Chroniąc zdrowie i życie przez dłuższy czas
wychowankowie mieli możliwość widzeń z najbliższymi z określonej odległości lub rozmowy
telefoniczne i poprzez komunikatory multimedialne. Zostały ograniczone, wyjazdy na przepustki
stałe i czasowe. To niewątpliwie wpłynęło na rozwój emocjonalny naszych dzieci. Brak możliwości
przytulenia się do najbliższej osoby, niejednokrotnie był powodem do płaczu, leków, obniżonego
nastroju, wycofania się ze strony dziecka, ale także dorosłego. Znaczna część rodziców rzadziej
zaczęła odwiedzać swoje pociechy, wycofywali się z kontaktów. Wśród dzieci umieszczonych
w placówce ( na dzień 31.12.2020 r ŁĄCZNIE 25 wychowanków) :
- urlopowania stałe do domu rodzinnego lub rodziny posiadało – 7 dzieci ( 2 dzieci z MR
w Czuchowie i 5 dzieci z MR w Palowicach)
- urlopowanie okresowe ( tylko na święta) – 6 dzieci ( 3 dzieci z MR w Czuchowie, 3 dzieci
MR Palowice).
W omawianym roku w MR w Czuchowie:
- 6 dzieci powróciła do rodziny naturalnej;
- 2 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej.
W omawianym roku w MR w Palowicach:
- 3 dzieci powróciła do rodziny naturalnej;
- 7 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej.

A tak oto przedstawia się sytuacja prawna wychowanków ( wg stanu na dzień 31.12.2020 r):

Mieszkanie Rodzinkowe w Czuchowie:

ograniczona władza
rodzicielska
pozbawieni władzy
rodzicielskiej
pełnoletni wychowankowie

Mieszkanie Rodzinkowe w Palowicach:

ograniczona władza
rodzicielska
pozbaweni władzy
rodzicielskiej
pełnoletni wychowankowie
sierota zupełny

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.
Realizując wytyczne art. 93 ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w zakresie pracy z rodziną biologiczną placówka podejmuje wszystkie
działania mające na celu odbudowanie więzi zgodnie z wytycznymi ustawy.

1.7. Usamodzielnianie wychowanków
W omawianym roku 2020 usamodzielniło się:
– 3 wychowanków z Mieszkania Rodzinkowego w Czuchowie ( 1 osoba usamodzielniła się
do mieszkania wynajętego, 1 osoba usamodzielniła się do mieszkania chronionego, 1 osoba
usamodzielniła się do rodziny);
– 3 wychowanków z Mieszkania Rodzinkowego w Palowicach ( 2 osoby usamodzielniły
się do rodzin, 1 osoba – samodzielne mieszkanie).
Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wychowankowie w omawianym roku
nie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Fundację Robinson Crusoe. Praca nad
uzyskaniem samodzielności ekonomicznej, społecznej, emocjonalnej, spoczęła na pracownikach
placówki. W życiu każdej z tych młodych osób osiągnięcie pełnoletności jest to moment
dramatyczny, ponieważ oznacza wejście w samodzielne życie bez wsparcia własnej rodziny,
a czasem nawet z koniecznością wzięcia na siebie odpowiedzialności za nieporadnego życiowo
rodzica. Często nie mają oni przyjaciół czy znajomych, ponieważ z powodu przenoszenia pomiędzy
placówkami czy rodzinami zastępczymi, oraz wiążącymi się z tym wielokrotnymi zmianami szkoły,
nie mają szansy nawiązać trwałych więzi społecznych. Zgodnie z prawem młodemu człowiekowi
w

takiej

sytuacji

przysługuje

pomoc

na

kontynuowanie

nauki,

usamodzielnienie,

zagospodarowanie, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
i zatrudnienia. Wsparciem w procesie usamodzielnienia ma służyć opiekun, którego wskazuje sam
wychowanek. Opiekunami usamodzielnienia dla naszych podpieczonych byli wychowawcy
placówki. Realizacja obowiązków w zakresie wspierania wychowanków pieczy zastępczej
osiągających pełnoletność w procesie usamodzielniania została w całości przypisana władzom
samorządowym. Dzięki systematycznej współpracy z PCPR Rybnik i Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Żorach w omawianym roku, udało się zapewnić skuteczną pomoc młodym ludziom

oraz pomóc w uzyskaniu warunków do samodzielnego życia. Wszystkim usamodzielnianym
wychowankom udało się zapewnić możliwość zamieszkania w mieszkaniu chronionym. Wielu
z nich w dalszym ciągu kontynuuje naukę szkolną, dokształca się na różnych kierunkach,
podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe. Dobrze radzą sobie z obowiązkami osoby dorosłej.
Zorientowani w wszelkich sprawach urzędowych, szkolnych, zawodowych. Zaradni pod kontem
materialnym.

