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1. Podstawa prawna działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku 
Pomorskim oraz realizowane zadania. 
 
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Drawsku Pomorskim jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Drawskiego, realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku              o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) oraz rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720). 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Drawsku Pomorskim jest placówką typu 
socjalizacyjnego i interwencyjnego, realizuje wytyczne wyżej cytowanej ustawy, a więc: 

 zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, 
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne               i religijne; 

 realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 

 umożliwia kontakt dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi 
inaczej; 

 podejmuje działania w celu powrotu dzieci do rodziny; 

 zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości 
rozwojowych; 

 obejmuje dzieci działaniami terapeutycznymi; 

 zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 
 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Drawsku Pomorskim posiada 14 miejsc 
socjalizacyjnych oraz dwa miejsca dla dzieci umieszczanych w trybie interwencyjnym. Praca z taką 
liczbą wychowanków pozwala zapewnić wychowankom atmosferę oraz warunki maksymalnie 
zbliżone do warunków domowych. W myśl § 18 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, „Dziecku 
umieszczonemu w placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewnia się: 

1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu 
zdrowia; 

2) dostęp do opieki zdrowotnej; 
3) zaopatrzenie w produkty lecznicze; 
4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do limitu przewidzianego 
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych                        i 
rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka; 

6) wyposażenie w: 
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku    i 

indywidualnych potrzeb, 
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, 
c) środki higieny osobistej; 

7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne; 
8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, 

nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa          w 
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaloną w Regulaminie przyznawania kieszonkowego 
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obowiązującego w Placówce; 
9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 
10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się: 

a) w szkołach poza placówką opiekuńczo – wychowawczą, 
b) w systemie nauczania indywidualnego; 

11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby 
przez udział w zajęciach wyrównawczych; 

12) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych; 
13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której 

znajduje się placówka opiekuńczo – wychowawcza; 
14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo 

– wychowawczą. 
 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza spełnia standardy określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, a mianowicie zapewnia dzieciom: 

1) 7 pokoi mieszkalnych nie większych niż 5-osobowe, właściwie oświetlonych, o powierzchni 
zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia,  w 
tym jeden pokój przygotowany do przyjęć dzieci w trybie interwencyjnym; 

2) 2 łazienki i 2 toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność    i 
zgodność z zasadami higieny, pralnię z suszarnią wyposażone w niezbędne sprzęty; 

3) miejsce do nauki – w każdym pokoju biurko z oświetleniem; 
4) aneks kuchenny – zapewniający miejsce do przygotowywania posiłków oraz odpowiednie 

warunki do przechowywania i obróbki żywności; 
5) jadalnię oraz salon, w których można spożywać posiłki, stanowiących miejsce spotkań         i 

wypoczynku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku Pomorskim w 2019 r. 



 

5 
 

 
2.1 Liczba wychowanków z podziałem na wiek oraz miejsce zameldowania przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej 
 

Dzieci przebywające pod opieką Placówki 
Tab. nr 1 – stan wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku Pomorskim 
na dzień 31.12.2019 r. z uwzględnieniem wieku wychowanków, terminu umieszczenia w 
placówce oraz miejsca zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. 
  

Lp. 
Wiek 
wychowanka 

Data 
umieszczenia 
w placówce 

Gmina, w której 
dziecko mieszkało/było 
zameldowane przed 
umieszczeniem w 
pieczy zastępczej 

1.  18 01.12.2014 r. Czaplinek 
2.  17 29.08.2015 r. Czaplinek 
3.  15 30.09.2015 r. Drawsko Pomorskie 
4.  14 09.12.2015 r. Czaplinek 
5.  13 09.11.2016 r. Złocieniec 
6.  13 06.12.2017 r. Drawsko Pomorskie 
7.  17 15.03.2018 r. Drawsko Pomorskie 
8.  16 11.04.2018 r. Szczecin 
9.  19 09.08.2018 r. Świnoujście 
10.  16 17.09.2018 r. Wałcz 
11.  12 22.01.2019 r. Świnoujście 
12.  17 04.04.2019 r. Drawsko Pomorskie 
13.  14 12.08.2019 r. Kalisz Pomorski 
14.  13 09.10.2019 r. Drawsko Pomorskie 
15.  15 09.10.2019 r. Drawsko Pomorskie 
16.  12 28.12.2019 r. Czaplinek 

 
  

Spośród 16 wychowanków, którzy na dzień 31.12.2019 r. przebywali pod opieką Placówki – 
5 trafiło do placówki po uprzednim pobycie w rodzinie zastępczej, troje natomiast przed 
umieszczeniem w Placówce przebywało w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Liczba dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku 
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Pomorskim w roku 2019 r. w trybie interwencyjnym. 
 
Tabela nr 2 – liczba dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w roku 
2019 w trybie interwencyjnym z uwzględnieniem wieku dzieci oraz przyczyn ich umieszczenia. 
 
Lp. Liczba 

dzieci 
Wiek 
dzieci 

Przyczyny umieszczenia Tryb przyjęcia Okres pobytu 

1. 1 16 

Brak nadzoru nad małoletnim. 
Opiekun prawny oraz bliscy 
podczas interwencji policji – pod 
wpływem alkoholu. 

Pobyt w trybie 
interwencyjnym na 
czas trwania 
postępowania, 
umocowany 
postanowieniem sądu 

Od  
17.03.2019 r. do  
19.03.2019 r. – 
powrót pod 
opiekę matki 

2. 4 

3 
4 
10 
15 

Rodzina objęta nadzorem kuratora. 
Brak pracy nad poprawą sytuacji 
rodziny. Uzależnienie od alkoholu. 
Podczas interwencji – opiekun 
prawny pod wpływem alkoholu. 

Pobyt w trybie 
interwencyjnym na 
czas trwania 
postępowania, 
umocowany 
postanowieniem sądu 

Od 
21-23.03.2019 r. – 
dwojgiem dzieci 
zaopiekował się 
ojciec biologiczny 
21-29.03.2019 r. – 
dwoje dzieci 
trafiło do 
rodzinnego domu 
dziecka  

3. 1 2 
Rodzina objęta nadzorem kuratora. 
Niewydolność wychowawcza 
matki – choroba.  

Pobyt w trybie 
interwencyjnym na 
czas trwania 
postepowania, 
umocowany 
postanowieniem sądu. 

Od 
22.06.2019 r. 
do 
24.06.2019 r. – 
umieszczenie w 
rodzinie 
zastępczej 

4. 1 15 
Brak opieki nad małoletnią. 
Podczas interwencji opiekun 
prawny – pod wpływem alkoholu. 

Pobyt w trybie 
interwencyjnym na 
czas trwania 
postępowania, 
umocowany 
postanowieniem sądu. 

Od 
31.07.2019 r. 
do 
21.08.2019 r. – 
powrót do domu 
rodzinnego 

5. 1 14 

Naruszenie nietykalności cielesnej 
przez rodzica zastępczego. 
Interwencja policji i koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

Pobyt w trybie 
interwencyjnym na 
czas trwania 
postępowania, 
umocowany 
postanowieniem sądu. 

Od  
03.10.2019 r. do  
07.10.2019 r. – 
umieszczenie w 
zawodowej 
rodzinie 
zastępczej 

6. 2 
9 
10 

Podejrzenie stosowania wobec 
dzieci przemocy. Interwencja 

Pobyt w trybie 
interwencyjnym na 

Od  
18.12.2019 r. do 
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szkoły, ośrodka pomocy 
społecznej oraz policji. 

czas trwania 
postępowania, 
umocowany 
postanowieniem sądu. 

20.12.2019 r. – 
umieszczenie w 
zawodowej 
rodzinie 
zastępczej 

 
 
 

2.3. Liczba wychowanków, którzy opuścili Placówkę w 2019 r., z podaniem przyczyn 
opuszczenia. 
 
 W roku 2019 Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Drawsku Pomorskim opuściło 15 
wychowanków, w tym 10 przebywających w placówce w trybie interwencyjnym – Tabela nr 2. 
 
 Wśród przyczyn opuszczenia placówki wychowanków wymienić należy: 

1. Ukończenie procesu edukacji (osoby pełnoletnie) –  2 wychowanków 
2. Opuszczenie Placówki zgodnie z Indywidualnym Programem Usamodzielnienia                   

i kontynuacja nauki poza Placówką, przy wsparciu finansowym PCPR – 1 pełnoletni 
wychowanek 

3. Decyzja sądu o powrocie do domu rodzinnego – 2 wychowanków 
4. Powrót do domu rodzinnego po uprzednim pobycie w Placówce w trybie interwencyjnym – 

4 dzieci 
5. Decyzja sądu o umieszczeniu w rodzinnej pieczy zastępczej – po pobycie w Placówce        

w trybie interwencyjnym – 6 dzieci. 
 
Jeden z wychowanków opuszczających placówkę zamieszkał poza powiatem drawskim, tam 

założył własne gospodarstwo domowe i kontynuował naukę. Dwie wychowanki opuściły placówkę 
po ukończeniu szkół. Jeszcze przed ukończeniem nauki, podjęły zatrudnienie, a dzięki dobrej 
współpracy z rodzimymi gminami, udało się pozyskać dla podopiecznych mieszkania. Aktualnie 
pracują i prowadzą własne gospodarstwa domowe.  
 
 

2.4 Liczba wychowanków kontynuujących naukę, z wyszczególnieniem szkół, do których 
uczęszczają. 

 
Tabela nr 3 – szkoły, w których na dzień 31.12.2019 r. naukę kontynuowali wychowankowie 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim 
 
Lp. Nazwa szkoły Liczba wychowanków 

1. 
Szkoła Branżowa I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Łobżenicy 

1 

2. 
Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie 

1 

3. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku 
Pomorskim – Szkoła Branżowa I stopnia 

3 

4. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu – Szpital dla 1 
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Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim 3 
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pomorskim 1 

7. 
Szkoła Branżowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Suliszewie 

1 

8. 
Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Suliszewie 

1 

9. 
Szkoła Branżowa I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Trzcińcu 

1 

10. 
Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w 
Drawsku Pomorskim – Szkoła Branżowa I Stopnia 

1 

11. 
Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w 
Drawsku Pomorskim – Szkoła Podstawowa 

1 

 
 
 

2.5 Liczba pełnoletnich wychowanków będących pod opieką Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Drawsku Pomorskim. 

 
Na dzień 31.12.2019 r. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Drawsku Pomorskim 

sprawowała opiekę nad dwójką pełnoletnich wychowanków, którzy kontynuowali naukę.  
W myśl art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej „Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-
wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo 
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, 
jeżeli:  

1) uczy się:  
a) w szkole,  
b) w uczelni, 
c) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub 

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności        i 
uczy się: 

a) w szkole, 
b) w uczelni, 
c) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia, 
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.” 

Wychowanek, który uzyskując pełnoletność, kontynuuje naukę i wyraża chęć pozostania          w 
placówce do czasu ukończenia procesu edukacji, zwraca się z wnioskiem o zgodę do dyrektora danej 
jednostki. Po uzyskaniu zgody, podpisuje kontrakt, który zobowiązuje go do przestrzegania 
ustalonych zasad i obowiązujących regulaminów. Placówka nadal zapewnia mu pełną opiekę           i 
wsparcie. W przypadku, kiedy wychowanek nie dotrzyma zapisów zawartych w kontrakcie, dyrektor 
może podjąć decyzję o konieczności opuszczenia placówki. W roku 2019 taka sytuacja nie miała 
miejsca. 
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2.6 Sytuacja prawna wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku 
Pomorskim 

 
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wśród dzieci przebywających w Placówce: 

 wobec 4 wychowanków - rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską; 

 10 wychowanków ma uregulowaną sytuację prawną - rodzice są pozbawieni władzy 
rodzicielskiej, wśród ww. dzieci 1 jest półsierotą; 

 2 wychowanków – jest pełnoletnich, z czego 1 jest półsierotą. 
 

W 2019 r. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Drawsku Pomorskim zgłosiła do 
Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie jednego wychowanka, który nie został 
zakwalifikowany do przysposobienia, ponieważ nie wyraził na to zgody. 
 
 

2.7 Współpraca placówki z innymi instytucjami 
 

Realizując wytyczne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111), Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza  w Drawsku 
Pomorskim współpracuje w zakresie ustawowej działalności z: Powiatowymi Centrami Pomocy 
Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami Rejonowymi oraz Okręgowymi, kuratorami, 
asystentami rodziny, Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Szczecinie, Komendą Powiatową 
Policji w Drawsku Pomorskim i innymi posterunkami Policji, Urzędami Miejskimi oraz Gminnymi. 
Placówka pozostawała również w stałej współpracy ze szkołami, do których uczęszczali 
wychowankowie. Współpraca z instytucjami oraz szkołami miała na celu w szczególności bieżącą 
ocenę sytuacji dziecka przebywającego w placówce. Niniejszej oceny dokonuje zespół do spraw 
okresowej oceny sytuacji dziecka. 

W 2019 roku w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej odbyło się 8 posiedzeń zespołu do spraw 
okresowej oceny sytuacji dziecka, które miały na celu: 

 ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 

 analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 

 modyfikację planu pomocy dziecku; 

 monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 
umożliwiającą przysposobienie; 

 ocenę stanu zdrowia wychowanków i jego aktualnych potrzeb; 

 ocenę możliwość powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy 
zastępczej; 

 informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie 
przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej; 

 omówienie sytuacji szkolnej wychowanków, w tym formy współpracy ze szkołami, ocen, 
zachowania oraz frekwencji każdego z wychowanków. 

Z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w placówce 
sporządzane są oceny sytuacji dziecka wraz z wnioskami końcowymi, dotyczącymi zasadności 
dalszego pobytu dziecka w placówce. Oceny sytuacji dziecka przesyłane są do Sądów Rodzinnych 
prowadzących sprawę dziecka. 
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2.8 Działania Placówki na rzecz powrotu dzieci do rodziny: 

 
Realizując wytyczne art. 93 ust 4 ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny             i 

systemie pieczy zastępczej w zakresie pracy z rodziną biologiczną placówka podejmuje działania 
mające na celu odbudowanie więzi poprzez: 

1. Współpracę z asystentami rodzin oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz powrotu 
dzieci do rodzin naturalnych, m.in. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Sądami 
Rejonowymi – Wydział Rodzinny i Nieletnich; 

2. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez kontakt                  z 
Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu uzyskania dla rodziny dodatkowej pomocy finansowej 
z tytułu urlopowania dzieci w domach rodzinnych; 

3. Pomoc rodzinom w formułowaniu wniosków do sądu o uzyskanie stałego bądź okresowego 
urlopowania; 

4. Umożliwianie częstego urlopowania wychowankom, którzy posiadają postanowienie Sądu w 
tym zakresie; 

5. Monitorowanie sytuacji socjalno-bytowej w domach rodzinnych przy współpracy                 z 
Ośrodkami Pomocy Społecznej; 

6. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną, polegającą na: 

 podnoszeniu motywacji rodziców do realizacji założonych celów w ich pracy           z 
dzieckiem; 

 wspieraniu opiekunów w sytuacjach kryzysowych; 

 pracy z opiekunami oraz dzieckiem poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów      i 
poprawianiu relacji; 

7. Podtrzymywanie kontaktów telefonicznych i osobistych wychowanków z ich rodzinami; 
8. Pomoc w zakresie metod wychowawczych stosowanych względem dziecka; 
9. Kreowanie prawidłowych postaw rodzicielskich; 
10. Angażowanie opiekuna w działania wychowawcze względem dziecka; 
11. Angażowanie opiekuna w sytuację szkolną dziecka poprzez informowanie o postępach       w 

nauce i problemach z jakimi boryka się dziecko oraz udział rodziców w spotkaniach          z 
nauczycielami; 

12. Udział rodziców i osób bliskich dziecku w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny 
sytuacji dziecka. 

 
Jednym z elementów pracy z rodziną biologiczną jest umożliwienie dziecku pobytu w domu    w 

okresie świąt oraz dni wolnych od nauki. 
Wśród dzieci umieszczonych w placówce: 

a) urlopowania stałe do domu rodzinnego lub rodziny posiadało - 1 dziecko, 
b) urlopowanie okresowe - 7 dzieci, 
c) 2 pełnoletnich wychowanków samodzielnie decyduje o potrzebie wyjazdu do domu        

i spotkaniu z rodziną 
 
 

2.9 Działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa i integracyjna placówki 
 



 

11 
 

W trosce o rozwój i aktywne spędzanie wolnego czasu pracownicy placówki w minionym roku 
zorganizowali i przeprowadzili wiele projektów, akcji i warsztatów, wśród których na szczególną 
uwagę zasługują: 

1. Udział w seansach filmowych w Kinie Drawa – w roku 2019 Ośrodek Kultury przekazał 
na rzecz wychowanków Placówki darmowe karnety  

2. Integracyjne zajęcia w powiatowych placówkach pomocy społecznej – DPS                   w 
Darskowie (Turniej Bingo), PDDS OR-K w Drawsku Pomorskim (warsztaty ceramiczne) 

3. Zajęcia kulinarne organizowane na terenie Placówki 
4. Zajęcia sportowe na terenie Placówki i obiektach dostępnych na terenie miasta Drawsko 

Pomorskie (boisko szkolne, Orlik, Euroboisko, lodowisko): 
 Piłka nożna 
 Rolki 
 Łyżwy 
 Wycieczki rowerowe 

5. Udział w VI Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Piłce Nożnej 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – Szczecin – wyjazd zorganizowany przy 
wsparciu finansowym Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży 
„Przytulak” (Stowarzyszenie pokryło koszty transportu oraz zakupu obuwia, odzieży      i 
akcesoriów dla uczestników meczu) 

6. Zajęcia artystyczne, arteterapia organizowane na terenie Placówki. 
7. Zabawa – paintball – gra ruchowa, sportowa na świeżym powietrzu - przy wsparciu 

firmym Hornet – działanie bez udziału środków finansowych Placówki 
8. Biwaki: 

 Jędrkowe Zakole – przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Przytulak” 
 Wyspa Ostrów – we współpracy z WOPR Powiatu Drawskiego 

9. Spływ kajakowy – Dalewo – Jędrkowe Zakole – zrealizowany w ramach  współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Przytulak” i w myśl projektu „Młodzi eksploratorzy w korycie Drawy” 
– dofinansowanego z Powiatu Drawskiego 

10. Udział w warsztatach tworzenia mydełek – wychowanków naszej Placówki 
niejednokrotnie odwiedzają osoby, które chcą dzielić się swoją pasją, a jednocześnie 
budzą zainteresowanie, rozwijają kreatywność, zainteresowania, rozbudzają ciekawość. 

11. Słodkie warsztaty czekoladowe – dzieci uczestniczyły w warsztatach tworzenia              z 
czekolady zorganizowane przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim 

12. Wizyta w Przytulisku w Pławnie – wychowankowie Placówki zorganizowali zbiórkę 
karmy oraz kocy na rzecz podopiecznych Przytuliska, które następnie sami przekazali 
prowadzącej schronisko. 

13. Udział w spotkaniu z iluzjonistą – w ramach organizacji czasu feryjnego wychowankowie 
pojechali do Ośrodka Kultury w Łobzie 

14. Udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez Koło Wędkarskie Brzana 
15. Wyjazd na Spektakl „Prometeusz 4K” – Netto Arena – Szczecin. Dzieci otrzymały 

zaproszenie do udziału w widowisku od jego producenta – Piotra Jeziorskiego.  
16. Wyjazd i udział w „Dniach Morza 2019” w Szczecinie: rejs statkiem, koło młyńskie, 

koncerty i wiele innych atrakcji – wyjazd zorganizowany przy wsparciu finansowym 
Stowarzyszenia „Przytulak” 
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17. Udział w „Mistrzostwach w chodzeniu po Węgorzy” – surwiwalowa przygoda 
zorganizowana przez Powiat Drawski 

18. Udział w imprezie edukacyjno – rekreacyjno – integracyjnej zorganizowanej przez 
Burmistrza Drawska oraz WOPR Powiatu Drawskiego – Gudowo  

19. Zajęcia sportowo - rekreacyjne w Parku Linowym Linolandia w Czaplinku. Właściciele 
Parku zaoferowali darmowy wstęp dla podopiecznych Placówki. 

20. Wyprawy na grzyby 
21. Organizacja imprez okolicznościowych: 

 Walentynki 
 Wielkanoc 
 Andrzejki 
 Halloween 
 Wigilia 
 Sylwester 
 Imprezy urodzinowe 

22. Udział w imprezach lokalnych: 
 Otwarcie sezonu na Jędrkowej Przystani 
 „Jedno jajo – jeden uśmiech” – Drawsko Pomorskie 
 „Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną” – Drawsko Pomorskie 

– organizacja stoiska 
 „Dzień otwarty Starostwa” – Drawsko Pomorskie – organizacja stoiska 
 „Baja Poland” – Drawsko Pomorskie 
 „Dzień Dziecka 2019„ – Park Chopina w Drawsku Pomorskim 
 Koncerty, wesołe miasteczko 
 Bubble day w Drawsku Pomorskim 
 Marsz „Razem przeciw przemocy” 
 Dzień Niepodległości – Drawsko Pomorskie – udział w Turnieju Strzeleckim 
 Koncert Sylwestrowy – Park Chopina w Drawsku Pomorskim 

23. Udział w wycieczkach przyrodniczo – edukacyjnych: 
 Koło Łowieckie Żbik Budowo (Cieszyno) – wyprawa do lasu i prace na rzecz Koła 
 Spotkanie z żubrami – wycieczka edukacyjna po poligonie drawskim                   z 

Nadleśnictwem Drawsko 
24. Udział w akcji „Zbieraj, nie wyrzucaj” – organizowanej przez Nadleśnictwo Drawsko 
25. Udział w krajoznawczych wycieczkach rowerowych 
26. Działalność wolontariacka wychowanków: 

 Udział w organizacji „Gali pieczy zastępczej powiatu drawskiego” 
 Udział w Pikniku Stowarzyszeń  
 Udział w Świątecznej Zbiórce Żywności 

27. Zapoznanie podopiecznych Placówki z działalnością jednostek organizacyjnych gminy 
oraz powiatu: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zasady współpracy  i wsparcie              
[Słowa kluczowe]w procesie usamodzielnienia 

 Państwowa Straż Pożarna – spotkania z Drużyną z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej – warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 



 

13 
 

 Komenda Powiatowa Policji – spotkania z funkcjonariuszami  
Policji – prelekcje o tematyce profilaktycznej 

28. Rekreacyjne wycieczki nad jezioro Okra 
29. Wyjazdy na basen do Świdwina i Parku Wodnego w Koszalinie 
30. Udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 

spotkanie z ratownikiem medycznym 
W ramach realizowanego przez Placówkę „Programu profilaktyczno – edukacyjnego” oraz 

Programu „Od praw dziecka do praw obywatela”, wychowankowie Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Drawsku Pomorskim uczestniczyli w roku 2019 w zajęciach o tematyce 
profilaktycznej: 

a) „Czasami mam dość. Depresja – przyczyny, objawy profilaktyka” – zajęcia grupowe 
b) „Tolerancja” spotkanie edukacyjne połączone z prezentacją wierszy, krzyżówkami 
c) „Idealne ciało” – zagrożenia wynikające z zaburzeń psychicznych wywołanych bulimią, 

anoreksją, dysmorfofobią 
d) „Strach, lęk – ich wpływ na funkcjonowanie. Objawy somatyczne.” – zajęcia edukacyjne 
e) „Zagrożenia związane z używaniem narkotyków, piciem alkoholu i przypadkowymi 

kontaktami seksualnymi” – miniwykład połączony z prezentacją materiałów 
profilaktycznych i pogadanką 

f) „Bezpieczne wakacje” – cykl filmów krótkometrażowych dotyczących bezpieczeństwa w 
okresie wakacji 

g) „Dojrzewanie dziewcząt” – praca indywidualna z wychowankami 
h) „Przemoc psychiczna zabija po cichu” – filmy o przemocy psychicznej – „Uff to mi się 

tylko śniło”, „Rozmowa z ofiarą przemocy domowej” 
i) „30 ukrytych technik manipulacji” – film dokumentalny pokazujący jak zdemaskować 

manipulatora i chronić się przed toksycznymi ludźmi 
j) „Przemoc i jej oblicza” – podstawowe formy radzenia sobie ze złością – zajęcia 

warsztatowe 
k) „Seksting” – warsztaty 
l) „Cykl menstruacyjny, na czym polega konsensualność aktywności seksualnej, rola 

zabezpieczenia przed nieoczekiwaną ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową” – 
praca indywidualna z wychowankami 

m) „Dojrzewanie u dziewcząt i chłopców” – pogadanka. 
 
 

2.10  Pomoc psychologiczna i pedagogiczna wychowankom i ich rodzinom 
 

Wszyscy wychowankowie placówki objęci są pomocą psychologiczną i pedagogiczną, która 
ma na celu: 

 omówienie problemów występujących w rodzinie (praca nad niską samooceną, poczuciem 
odrzucenia, braku miłości, lękami); 

 pracę nad podniesieniem poczucia akceptacji, przynależności; 

 pomoc w usamodzielnianiu; 

 objaśnianie i utrwalanie norm społecznych; 

 pracę nad nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji; 

 objaśnianie zasad współpracy i współżycia społecznego; 

 naukę nowych sposobów radzenia sobie z emocjami; 
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 rozwijanie kompetencji komunikacyjnych; 

 rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych (bez użycia 
przemocy fizycznej czy werbalnej); 

 pracę nad zapobieganiem przejawiania zachowań demoralizujących; 

 pomoc w zrozumieniu sytuacji trudnej; 

 pomoc w nazywaniu i wyrażaniu emocji związanych z kontaktem (brakiem kontaktu)      z 
rodziną; 

 integrowanie z pozostałymi wychowankami; 

 interwencję w sytuacji wystąpienia trudności wychowawczych; 

 rozwijanie motywacji do osiągnięć szkolnych. 
 

Spotkania pedagoga z rodziną mają na celu: 

 budowanie planu rozwiązania problemów rodzinnych oraz planu odzyskania dzieci; 

 intensywną pracę nad relacjami łączącymi rodziny z wychowankami; 

 udzielanie wsparcia informacyjnego; 

 wyjaśnienie niezrozumiałych reakcji dziecka w trakcie pobytu dziecka w domu; 

 omawianie obaw opiekunów związanych z kontaktem z dzieckiem; 

 udzielanie instrukcji, na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem; 

 motywowanie do regularnego kontaktu z dzieckiem oraz do rozpoczęcia pracy nad własnymi 
problemami; 

 udzielanie wsparcia emocjonalnego; 

 przekazywanie informacji dotyczących procesu adaptacji dziecka w placówce, aktualnych 
problemów i sukcesów, postępów szkolnych; 

 omówienie trudności występujących w rodzinie; 

 motywowanie do poszukiwania wsparcia i pomocy; 

 angażowanie najbliższych w proces wychowawczy; 

 motywowanie do podjęcia działań umożliwiających poprawę sytuacji socjalnobytowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Struktura zatrudnienia 

 
Tabela nr 4 - analiza zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 
 
Nazwa komórki 
organizacyjnej 

Stanowisko pracy  Wymiar czasu 
pracy 

Liczba pracowników na 
31.12.2019 r. 
(zatrudnionych etatów) 
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Administracja Dyrektor Pełen etat 1 
 Główny księgowy Pełen etat 1 
 Referent ds. 

administracyjno – 
kadrowych 

Pełen etat 1 

Kadra Pedagog Pełen etat 1 
 Psycholog 2/5 etatu 1 – 2/5  
 Pracownik socjalny Pełen etat 1 
 Wychowawca Pełen etat 7 – 6 ½  
Stanowiska obsługi Konserwator Umowa zlecenie 1 
 Sprzątaczka ¾ etatu 1 – ¾  

 
- 
 
 
 
4 Finansowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim  

w 2019 r. 
 
Tabela nr 5 . 
Lp.  
1. Budżet POW w 2019 r. (ogółem) 917 695,07 zł 
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(wychowanków) 7 644,60 
3. Świadczenia społeczne (składki klasowe, 

wyjazdy szkolne, kieszonkowe) 9 830,38 
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników 508 989,46 
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40 609,43 
6. Składki na ubezpieczenia społeczne 97 900,00 
7. Składki na Fundusz Pracy 11 441,85 
8. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa 

zlecenie – konserwator) 4 991,99 
9. Zakup materiałów i wyposażenia (odzież, 

art. biurowe, szkolne, środki czystości, 
środki higieniczne, wyposażenie) 38 452,39 

10. Zakup środków żywnościowych (artykuły 
spożywcze – święta, zajęcia praktyczne 
wychowanków, mleko dla niemowląt, torty 
urodzinowe) 3 943,04 

11. Zakup leków, wyrobów medycznych i 
produktów biobójczych (leki, bandaże, 
plastry, środki przeciw wszom, testy 
ciążowe, butelki, smoczki) 4 905,29 

12. Zakup środków dydaktycznych i książek 1 975,00 
13. Zakup energii (energia, woda, gaz) 28 035,60 
14. Zakup usług zdrowotnych (zabiegi, koszty 

badań, wizyt lekarskich) 7 130,00 
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15. Zakup usług pozostałych (wyżywienie w 
Placówce, szkołach, pobyt w innych 
placówkach, bilety PKP i PKS, usługi 
transportowe, usługa psychologa, usługa 
BHP, poczta, fryzjer, usługi serwisowe 
oprogramowania, fotograf, ścieki, bilety do 
kina, organizacja zajęć: m.in. warsztaty, 
basen, park linowy) 115 480,53 

16. Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 4 275,25 

17. Podróże służbowe krajowe (delegacje i 
ryczałty samochodowe) 9 658,52 

18. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 
mienia) 534,00 

19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 15 871,48 

20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego (śmieci – 
deklaracja) 3 996,48 

21. Szkolenia pracowników 2 029,78 
22. Pozostała działalność 0,00 

 
 

Koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim 
w roku 2019 wynosił 5 257,42 zł. 

 
 
 
Sporządziła: 
Magda Madalińska 


