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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  2022  r.,  poz.  447  ze  zm.)  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;

1) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
2) 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
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w  art.  80  ust.  1  pkt  2  ustawy,  ustaloną  w  Regulaminie  przyznawania  kieszonkowego
obowiązującego w Placówce;

3) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
4) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:

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

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

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

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

opiekuńczo – wychowawczą.

2. Warunki lokalowe jednostki

Placówka  Opiekuńczo  –  Wychowawcza  znajduje  się  na  parterze  internatu  Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej
9. 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.

Jeden  z  pokoi  mieszkalnych  stanowi  tzw  pokój  do  przyjęć  interwencyjnych.  Pokój
wyposażony  jest  w  dwa  pojedyncze  łóżka,  łóżeczko  i  meble  do  przechowywania  odzieży.
Zabezpieczona  jest  także  awaryjna  odzież,  obuwie  oraz  akcesoria  niezbędne  przy  opiece  nad
dziećmi małymi (pieluchy, butelki, smoczki, kosmetyki, mleko). Przebywają tu dzieci wymagające
zabezpieczenia na czas trwania sytuacji kryzysowej.

W  Placówce  od  2020  roku  jedno  pomieszczenie,  utworzone  jako  pokój  dla  osób
przejawiających symptomy chorobowe – działanie podyktowane obecnością pandemii COVID19.
Aktualnie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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3. Działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku Pomorskim w 2021 r.

3.1  Zasady  umieszczania  dzieci  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej.  Liczba
wychowanków  z  podziałem  na  wiek  oraz  miejsce  zameldowania  przed  umieszczeniem
w pieczy zastępczej

Umieszczenie  dziecka  w  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  jest  ostatnim  krokiem  jaki
należy podejmować w celu jego zabezpieczenia. Do placówki trafiają zatem dzieci już nastoletnie,
dzieci nad którymi dotychczas sprawowana piecza nie była wykonywana w sposób właściwy, bądź
wykraczała poza możliwości, kompetencje opiekunów. Dzieci doświadczone przez głód, ubóstwo,
alkoholizm,  przemoc  psychiczną,  fizyczną,  seksualną.  Często  przejawiające  demoralizację,
z  dysfunkcjami  rozwojowymi  na  poziomie  intelektualnym,  zaburzeniami  natury  psychicznej,
wymagające zaangażowania znacznych sił, by ustabilizować ich sytuację. 

Zgodnie z art.  95 ustawy o wspieraniu rodziny umieszczane  są  dzieci powyżej 10. roku
życia,  wymagające  szczególnej  opieki  lub  mające  trudności  w  przystosowaniu  się  do  życia
w rodzinie. Umieszczenie  dziecka  poniżej  10.  roku życia  w placówce  tego typu,  jest  możliwe
w przypadku, gdy w danej jednostce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych
wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to
rodzeństwa. W roku 2021 w myśl ww przepisu do jednostki przyjęto jedno dziecko. Chłopiec był
przed  dziewiątymi  urodzinami.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  przyjęcie  to  miało  odbyć  się  ponad  stan
(14 podopiecznych), zgodę wyraził wojewoda zachodniopomorski.

W roku 2021 do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim przyjęto
sześcioro nowych wychowanków. 
Dzieci w wieku od 9 do 17 lat: 
• dwoje z rodzin zastępczych
• jedno z rodzinnego domu dziecka
• troje z rodzin, w których przed podjęciem przez sąd ostatecznej decyzji działania prowadził
kurator 
        Wśród przyczyn umieszczenia wskazać należy niewydolność opiekuńczo – wychowawczą
opiekunów/rodziców  oraz  ich  uzależnienie  od  alkoholu  i  środków  odurzających.  W  ww
przypadkach rodziny nie korzystały ze wsparcia asystenta rodziny ani innych form pracy z rodziną.

W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego można umieścić w tym
samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3a w przypadku,
gdy  umieszczone  w  placówce  dziecko  lub  osoba,  która  osiągnęła  pełnoletność  przebywając
w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, zostały umieszczone w:
1) domu pomocy społecznej
2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę
5) specjalnym ośrodku wychowawczym
6) hospicjum stacjonarnym
7) oddziale medycyny paliatywnej
8) areszcie śledczym
9) schronisku dla nieletnich
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10) zakładzie karnym
11) zakładzie  poprawczym –  dyrektor tej  placówki może,  pomimo przekroczenia dopuszczalnej
liczby dzieci w placówce, za zezwoleniem wojewody, przyjąć kolejne dziecko.

W  okresie,  którego  dotyczy  niniejsze  sprawozdanie,  z  uwagi  na  fakt  pobytu  czworga
podopiecznych  w  młodzieżowych  ośrodkach  wychowawczych  oraz  jednego  dziecka
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w drawskiej placówce przebywało troje dzieci, na pobyt
których zgodę wyrażał wojewoda.

Tab. nr 1 – stan wychowanków Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej w Drawsku
Pomorskim  na  dzień  31.12.2021 r.  z  uwzględnieniem  wieku  wychowanków,  terminu
umieszczenia w placówce oraz miejsca zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy
zastępczej.

Lp.
Wiek 
wychowan
ka

Data 
umieszczenia w
placówce

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

1. 19 29.08.2015 r. Czaplinek
2. 17 30.09.2015 r. Drawsko Pomorskie
3. 16 09.12.2015 r. Czaplinek
4. 15 09.11.2016 r. Złocieniec
5. 15 06.12.2017 r. Drawsko Pomorskie
6. 16 12.08.2019 r. Kalisz Pomorski
7. 13 22.06.2020 r. Wierzchowo
8. 15 01.09.2020 r. Złocieniec
9. 13 13.10.2020 r. Złocieniec
10. 16 01.02.2021 r. Czaplinek
11. 11 28.05.2021 r. Wierzchowo
12. 17 31.05.2021 r. Drawsko Pomorskie
13. 15 17.08.2021 r. Złocieniec
14. 15 17.08.2021 r. Złocieniec
15. 9 14.10.2021 r. Złocieniec

3.2  Zasady  umieszczania  dzieci  w  placówce  opiekuńczo  –  wychowawczej  w  trybie
interwencyjnym.  Liczba  dzieci  umieszczonych  w  Placówce  Opiekuńczo  -  Wychowawczej
w Drawsku Pomorskim w roku 2021 r. w trybie interwencyjnym.

Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka
nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana
przyjąć  dziecko  w przypadkach  wymagających  natychmiastowego  zapewnienia  dziecku  opieki.
W tym trybie dziecko przyjmowane jest na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko
doprowadzone jest przez Policję lub Straż Graniczną, a także na wniosek rodziców, dziecka lub
osoby  trzeciej,  lub  umieszcza  się  dziecko  w  trybie  art.  12a  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia
lub  życia  dziecka.  W  tej  sytuacji  nie  jest  istotny  wiek  dziecka,  ni  liczba  dzieci  aktualnie
przebywających pod opieką placówki.

Przeważającym powodem interwencyjnych umieszczeń dzieci w drawskiej Placówce jest
nadużywanie alkoholu,  środków odurzających,  niskie  kompetencje  opiekuńczo – wychowawcze
rodziców oraz podejrzenie stosowania przemocy. Niestety sytuacje te dotyczą w przewadze małych
dzieci. W roku sprawozdawczym było ich sześcioro – w wieku od 6 dni do 7 lat. Zgodnie z art. 103
ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dziecko poniżej 10 roku życia,
przyjęte  do  placówki,  zostaje  niezwłocznie  przeniesione  do  jednej  z  rodzinnych  form  pieczy
zastępczej. To zadanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Drawsku Pomorskim, którego bezzwłoczne działania doprowadziły do zabezpieczenia
dzieci przez rodziny zastępcze.

W tym miejscu podkreślić należy, że jednostka przez cały rok 2021 zabezpieczała opiekę
nad dziećmi bez zakłóceń, w niezmiennym systemie czasu i formy pracy kadry. 

Tabela nr 2 – liczba dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej
w roku 2021 w trybie interwencyjnym z uwzględnieniem wieku dzieci oraz  okresu objęcia
opieką.

Lp
.

Liczba
dzieci

Wiek dzieci Tryb przyjęcia Okres pobytu

1. 1 1 miesiąc
Pobyt w trybie interwencyjnym na czas 
trwania postępowania

03 – 04.03.2021 r.

2. 1 6 dni
Pobyt w trybie interwencyjnym na czas 
trwania postępowania

06 – 08.03.2021 r.

3. 1 7 lat
Pobyt w trybie interwencyjnym na czas 
trwania postępowania

23 – 28.04.2021 r.

4. 1 1 rok 9 miesięcy
Pobyt w trybie interwencyjnym na czas 
trwania postępowania

11 – 14.10.2021 r.

5. 2
2 lata
4 lata

Pobyt w trybie interwencyjnym na czas 
trwania postępowania

05 – 10.11.2021 r.
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3.3.  Liczba wychowanków, którzy opuścili Placówkę w 2021 r., z podaniem przyczyn
opuszczenia.

W roku 2021 Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Drawsku Pomorskim opuściło 11
wychowanków, w tym 6 przebywających w placówce w trybie interwencyjnym – Tabela nr 2.

W  roku  2021  w  Placówce  Opiekuńczo  –  Wychowawczej  w  Drawsku  Pomorskim
przebywało czworo pełnoletnich wychowanków, z których troje  opuściło  instytucjonalną pieczę
zastępczą:
• Jedna osoba,  będąca decyzją sądu pod opieką młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
opuściła  go  samowolnie  przed  osiągnięciem  pełnoletności  i  do  ukończenia  18  roku  życia  nie
powróciła, co zaskutkowało nieukończeniem szkoły. Usamodzielniana nie podjęła współpracy w
związku ze stworzeniem programu usamodzielnienia, nie wystąpiła także o pomoc w tym zakresie.
Powróciła na teren gminy Wałcz.
• Jedna osoba,  będąca decyzją sądu pod opieką młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
ukończyła naukę. Po ukończeniu osiemnastego roku życia powróciła do rodzimego Szczecina. Tam
z pomocą środków finansowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, wynajęła
mieszkanie. Podjęła zatrudnienie, zdobywa nowe kwalifikacje i z powodzeniem prowadzi własne
gospodarstwo domowe. 
• Jedna osoba pełnoletnia, będąca pod opieką Placówki do czasu ukończenia nauki w szkole
branżowej I stopnia, zakończyła ten etap edukacji z sukcesem, broniąc także tytułu zawodowego.
Przy  wsparciu  pracowników  Placówki  oraz  współpracy  władz  gminy  Drawsko  Pomorskie,
usamodzielniany otrzymał  mieszkanie  komunalne.  Jeszcze  przed opuszczeniem Placówki podjął
zatrudnienie, a ze środków finansowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
opłacił czynsz i wyposażył mieszkanie. Z powodzeniem prowadzi własne gospodarstwo domowe.
• Sześcioro dzieci po uprzednim umieszczeniu w Placówce w trybie interwencyjnym, decyzją
sądu trafiło pod opiekę rodzin zastępczych w powiecie drawskim.
• Sytuacja  rodzin  biologicznych  dwojga  dzieci  przebywających  pod  opieką  Placówki
poprawiła się, rodzice zażegnali  kryzys, co dało sądowi podstawę do podjęcia decyzji  powrocie
dzieci pod ich prawną opiekę.

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

Nauka szkolna w roku 2021, podobnie jak w roku poprzednim, odbywała się w przewadze w
systemie  zdalnym.  Poza  Placówką  naukę  realizowali  podopieczni  przebywający  pod  opieką
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Szkoły specjalne
realizowały  naukę  w  głównej  mierze  stacjonarnie,  ponadgimnazjalne  natomiast  korzystały  z
hybrydowej formy pracy w poszczególnych okresach.

Korzystając z doświadczeń organizacyjnych oraz sprzętu pozyskanego w roku 2020, nauka
zdalna realizowana w Placówce pod okiem kadry przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

Na  dzień  31  grudnia  2021 roku,  wśród dzieci,  które  przebywały  w Placówce  na  mocy
postanowienia sądu pięcioro posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na
obniżone możliwości intelektualne.   
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Tabela  nr  3  –  szkoły,  w  których  na  dzień  31.12.2021  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 
Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Rewalu

1

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

3

4. Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim – Technikum 2

5.
Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim – 
Liceum ogólnokształcące

1

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim 2

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

1

8. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieńcu 1

9.
Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w 
Drawsku Pomorskim – Szkoła Podstawowa

2

10.
Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie

1

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

Na  dzień  31.12.2021  r.  Placówka  Opiekuńczo  –  Wychowawcza  w  Drawsku  Pomorskim
sprawowała opiekę nad jednym pełnoletnim wychowankiem, który kontynuował 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

1) 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.”
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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 2021 taka sytuacja nie
miała miejsca.

3.6 Sytuacja prawna wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
      w Drawsku Pomorskim

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wśród dzieci przebywających w Placówce:

 wobec  7 wychowanków  -  rodzice  mają  ograniczoną  władzę  rodzicielską,  choć  nadal
pozostają  prawnymi  opiekunami  dzieci.  W takich  przypadkach  sąd  wyznacza  osoby  z
ramienia Placówki do reprezentowania dzieci w kwestiach zdrowotnych, edukacyjnych czy
finansowych.

 7  wychowanków  ma  uregulowaną  sytuację  prawną  -  rodzice  są  pozbawieni  władzy
rodzicielskiej  –  opiekę prawną przejęli  wychowawcy,  dyrektor  Placówki  i  osoby bliskie
wskazane przez sąd.

 1 wychowanek jest pełnoletni.

W 2021 r. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Drawsku Pomorskim historie dwojga
dzieci trafiły do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie. W obu przypadkach dzieci nie
zostały zakwalifikowane do adopcji – jedno z uwagi na brak zgody zarówno dziecka jak i opiekuna
na przysposobienie, drugie z uwagi na zaburzenie więzi i problemy z adaptacją. 

3.7 Współpraca placówki z innymi instytucjami

Realizując wytyczne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej  (Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  447),  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 2021 roku w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej odbyło się 7 posiedzeń Zespołu do
spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, dotyczących siedemnaściorga podopiecznych. Z uwagi na
obowiązujące obostrzenia oraz dbałość o własne bezpieczeństwo, odbyły się one w ograniczonym
składzie, a informacje przyjęte od zainteresowanych stron w formie elektronicznej lub za pomocą
tradycyjnej poczty.
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Posiedzenia Zespołu 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.

3.8 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;

1. Podtrzymywanie kontaktów telefonicznych i osobistych wychowanków z ich rodzinami;
2. Pomoc w zakresie metod wychowawczych stosowanych względem dziecka;
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3. Kreowanie prawidłowych postaw rodzicielskich;
4. Angażowanie opiekuna w działania wychowawcze względem dziecka;
5. 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;

6. 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 na dzień 31.12.2021 r.:
a) urlopowania do domu rodzinnego lub rodziny za zgodą sądu posiadało - 5 dzieci,
b) urlopowanie do domu rodzinnego lub osób bliskich za zgodą dyrektora Placówki -         

8 dzieci,
c) 1 pełnoletni wychowanek samodzielnie decyduje o potrzebie wyjazdu do domu               

i spotkaniu z rodziną

3.9 Działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa i integracyjna Placówki

Projekty, programy i działania podejmowane przez kadrę jednostki mają wspierać proces
wychowawczy  i  opiekuńczy,  a  jednocześnie  bawić  i  uczyć.  Praca  z  tak  zróżnicowaną  grupą
wiekową wymaga doboru właściwych narzędzi. Realizując działalność opiekuńczo – wychowawczą
pracujemy  w  oparciu  o:  „Program  usamodzielniania  wychowanków  Placówki  Opiekuńczo  –
Wychowawczej  w  Drawsku  Pomorskim”,  „Program  profilaktyczny  Placówki  Opiekuńczo  –
Wychowawczej  w  Drawsku  Pomorskim”,  „Program  motywowania  wychowanków  Placówki
Opiekuńczo  –  Wychowawczej  w  Drawsku  Pomorskim”  oraz  „Program  edukacji  seksualnej
realizowany na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim”. Ponadto
wychowankowie  uczestniczyli  w  „Programie  oddziaływań  wychowawczych  z  elementami
pozytywnej  terapii  behawioralnej  pt.  „Ku  mojej  przemianie”  i  projekcie  realizacji  elementów
programu usamodzielniania pt. „Turniej gotowych na wszystko”.

W  ramach  „Programu  usamodzielniania  wychowanków  Placówki  Opiekuńczo  –
Wychowawczej  w Drawsku Pomorskim” dzieci  i  młodzież będąca pod opieką jednostki  wzięła
udział między innymi w:

• treningach kulinarnych
• zajęciach doskonalenia umiejętności komunikacyjnych
• zajęciach kształtujących postawy prozdrowotne
• zajęciach „Wprowadzenie do funkcjonowania w rodzinie, w której pojawia się niemowlę.

Doskonalenie wiedzy związanej  z opieką nad dzieckiem w kontekście  jego potrzeb oraz
organizacji czasu przy okazji umieszczenia interwencyjnego w placówce”

• zajęciach  „Kształtowanie  inteligencji  emocjonalnej  –  przełamywanie  nieśmiałości.
Budowanie poczucia własnej wartości – autoprezentacja”

• zajęciach dotyczących higieny osobistej i dbania o swój wizerunek
• treningu  umiejętności  społecznych  i  interpersonalnych  dot  odpowiedzialności  za
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podejmowane  decyzje,  umiejętnego  rozwiązywania  problemów  i  sytuacji  trudnych,
respektowania stawiania granic

• zajęciach „Miej życzliwość w swej osobowości” – właściwa komunikacja interpersonalna
• zajęciach „Łowca okazji” – trening gospodarowania budżetem
• treningach wizerunku
• zajęciach „Żyrafa kontra szakal” – trening porozumiewania bez przemocy
• treningu cerowania odzieży – prace ręczne
• zajęciach „Moja przyszłość w moich rękach”
• warsztatach florystycznych
• zajęciach  z  edukacji  ekologicznej  –  wyjazd  na  wysypisko  śmieci  –  spotkanie  z

przedstawicielem referatu ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
• treningu samoobrony
• zajęciach „Dbamy o swoje zdrowie”
• pracach  ogrodowych  –  sprzątanie  terenu  zielonego  wokół  Placówki,  sadzenie  drzewek,

kwiatów, malowanie palisady, montaż budek lęgowych, karmników
• zajęciach aktywizujących fizycznie – Bumper Ball, Paintball
• treningach dbania o dom – prace porządkowe
• zajęciach  edukacyjnych z zakresu wypełniania  dokumentacji  urzędowej,  wniosków, CV,

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
• zajęciach pt „Asertywność”
• zajęciach pt „Zawieramy umowę o pracę”
• zajęciach z pielęgnacji twarzy i ciała
• zajęciach profilaktycznych dotyczących chorób skóry głowy
• zajęciach edukacyjnych w zakresie BHP w gospodarstwie domowym
• zajęciach wyrównawczych
• zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych

zajęciach z elementami logopedycznymi

W ramach „Programu profilaktycznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku
Pomorskim” podopieczni uczestniczyli między innymi w:

• rajdzie pieszym „Ścieżka przyrodnicza Dzikowo – Karwice”
• zbiórce karmy i wyjeździe do schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu
• rajdzie pieszym „Zdrowy wypoczynek – ścieżka edukacyjna Łąki Studnickie”
• zajęciach Nordic Walking
• wycieczce  do  Gospodarstwa  Agroturystycznego  UL  –  aktywne  formy  spędzania  czasu

wolnego – jazda konna, pielęgnacja zwierząt, ognisko integracyjne
• rajdzie pieszym z PTTK „Witamy wiosnę” – trasa Drawsko Pomorskie – Zagozd – Drawsko

Pomorskie
• Mistrzostwach w chodzeniu po Drawie – aktywne formy spędzania czasu wolnego
• wycieczce krajoznawczej Kraków – Wieliczka – Oświęcim – Energylandia 
• spływie kajakowym rzeką Drawą – aktywne formy spędzania czasu wolnego 
• drużynowym malowaniu obrazów – arteterapia
• grach planszowych i zabawach, w tym Mistrzostwach warcabowych
• treningu spędzania czasu wolnego – metoda sketch scraping
• zajęciach z muzykoterapii
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• zajęciach z zakresu zdrowego odżywiania – „Dbam o zdrowie – zamieniam”
• zajęciach na temat agresji i przemocy w świecie realnym
• wydarzeniu  kulturalnym  –  złożenie  zniczy  na  cmentarzu  pod  pomnikiem  żołnierzy

wyklętych
• zajęciach  arteterapii  –  „Arteterapia  jako forma odreagowania  nagromadzonego  napięcia,

agresji i złości” – sketch scraping
• warsztatach z tworzenia mydełek – terapia przez prace manualne,  arteterapia,  rozwijanie

zainteresowań
• świętowaniu Pierwszego Dnia Wiosny
• warsztatach z tworzenia wieńca wielkanocnego
• turnieju tenisa stołowego – zajęcia z aktywizacji fizycznej, rozwijania sprawności, poprawy

kondycji, zainteresowań
• zajęciach  edukacyjnych  „Gdzie  znajduje  się  prąd?  Wiadomo,  w  kontakcie”  –  zajęcia

zorganizowane  przez  bank BNP Paribas  i  Centrum Nauki  Kopernik,  dotyczące  różnych
źródeł energii i metod jej produkowania

• zajęciach sportowych – rozgrywki w piłkę nożną
• spektaklu „Ony” – Teatr Powszechny w Łodzi – widowisko online
• świętowaniu Dnia Ziemi – zajęcia ekologiczne quiz
• zajęciach „Profilaktyka agresji i przemocy w internecie”
• zajęciach artystycznych – przygotowanie prac plastycznych na konkurs „Kim chciałbym

zostać w przyszłości”
• seansie  filmowym  „Rodzina  od  zaraz”  –  rozmowy  na  temat  rodzin  zastępczych,

umieszczania dzieci w pieczy – odczucia, emocje, wspomnienia
• spektaklu „Mazowsze” – widowisko online – edukacja kulturalna
• spektaklu „Tschick” – wyjazd do teatru w Szczecinie
• świętowaniu Dnia Dziecka – wyjazd do ANAPON FARM, warsztaty z tworzenia mydełek,

gry i zabawy na świeżym powietrzu – aktywne formy spędzania czasu wolnego
• biwaku profilaktycznym na wyspie Ostrów – aktywne formy spędzania czasu wolnego, czas

bez prądu, telefonu, komputera
• spotkaniu z kulturą podczas Festiwalu Teatrów Ulicznych w Drawsku Pomorskim
• wycieczkach rowerowych – aktywne formy spędzania czasu wolnego
• wyjazdach do Parku Linowego w Czaplinku – aktywizacja fizyczna, zdrowotna
• seansach kinowych „Szybcy i wściekli”, „Dżumandżi” i „Wojna z dziadkiem”
• spotkaniu z terapeutą oraz uczestnikiem Monar w Grabowie – profilaktyka uzależnień
• zajęciach profilaktycznych z zakresu szkodliwego spożywania alkoholu
• zajęciach z budowania asertywności
• konkursie „Odkryj swój pomnik przyrody”
• zajęciach aktywizujących fizycznie, zdrowotnie – Bitwa Łuczników
• zajęciach „W zdrowym ciele zdrowy duch” – używanie sprzętu elektronicznego przed snem

i ich wpływ na nasze zdrowie 

W ramach”Programu edukacji seksualnej realizowanego na terenie Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej w Drawsku Pomorskim” młodzież będąca pod opieką Placówki uczestniczyła w:

• zajęciach indywidualnych w temacie „Relacje romantyczne a normy społeczne”
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• zajęciach społeczności „Dystans społeczny a dotyk”
• pogadance warsztatowej „Rozumiem i wybieram – jak korzystać z zasobów Internetu, aby

sobie nie zaszkodzić”
• warsztatach grupowych – „Seksting”
• warsztatach grupowych – „Sponsoring”
• zajęciach grupowych – „Asertywność”
• rozmowach  indywidualnych  –  „Przekraczanie  granic  cielesnych.  Formy  przemocy

seksualnej a konsensualna zgoda”
• rozmowach  indywidualnych  i  grupowych  na  temat  przekraczania  granic  cielesnych

„Dystans społeczny i normy współżycia społecznego”

W roku  2021  troje  wychowanków  Placówki,  w  tym  dwoje  z  orzeczeniem  o  potrzebie
kształcenia specjalnego, kontynuowało udział w projekcie „Akademia Przyszłości” RPZP.07.06.00-
32-K003/18,  współfinansowanym  w  ramach  Działania  7.6  Wsparcie  usług  społecznych
świadczonych  w  interesie  ogólnym  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Zachodniopomorskiego,  mającym  na  celu  wzmocnienie  wychowanków
instytucjonalnej pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia. 

„Program  motywowania  wychowanków  Placówki  Opiekuńczo  –  Wychowawczej  w
Drawsku Pomorskim” ma za zadanie zmienić w naszych podopiecznych postawy w wymagających
pracy obszarach. Dzieci i młodzież poddawane są diagnozie funkcjonowania i wspólnie w kadrą
pedagogiczną  podejmują  decyzję  o  konieczności  i  chęci  pracy  nad  poprawą  jego  poziomu.
Wychowankowie  pracują  nad  kulturą  osobistą,  nad  porządkiem  w  najbliższym  otoczeniu,  nad
własnym wizerunkiem oraz wywiązywaniem się z obowiązków w placówce. Postępy i sukcesy są
nagradzane. Wprowadzenie niniejszego narzędzia pozwoliło na namacalne zauważenie postępów, a
jednocześnie wzrost motywacji do dalszej pracy.

 3.10 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;

 rozwijanie kompetencji komunikacyjnych;

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

 pracę nad zapobieganiem przejawiania zachowań demoralizujących;
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 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

 wyrównywanie braków edukacyjnych

 kompensowanie deficytów rozwojowych.

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.

4. Struktura zatrudnienia

Tabela nr 4 - analiza zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa komórki 
organizacyjnej

Stanowisko pracy Wymiar czasu 
pracy

Liczba pracowników na 
31.12.2020 r.
(zatrudnionych etatów)

Administracja Dyrektor 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 6

Stanowiska obsługi Konserwator Umowa zlecenie 1
Sprzątaczka ¾ etatu 1 – ¾ 
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5. Finansowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim w 2021 r.

Tabela nr 5 .
Lp.
1. Budżet POW w 2020 r. (ogółem) 962 991,42 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

(wychowanków) 6 138,00
3. Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 144,99
4. Świadczenia społeczne (składki klasowe, 

wyjazdy szkolne, kieszonkowe) 8 600,76
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników 571 632,00
6. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40 068,04
7. Składki na ubezpieczenia społeczne 101 219,00
8. Składki na Fundusz Pracy 14 000,00
9. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa 

zlecenie – konserwator) 1 016,30
10. Zakup materiałów i wyposażenia (odzież, 

art. biurowe, szkolne, środki czystości, 
środki higieniczne, wyposażenie) 30 926,10

11. Zakup środków żywnościowych (artykuły 
spożywcze – święta, zajęcia praktyczne 
wychowanków, mleko dla niemowląt, torty
urodzinowe) 4 098,27

12. Zakup leków, wyrobów medycznych i 
produktów biobójczych (leki, bandaże, 
plastry, środki przeciw wszom, testy 
ciążowe, butelki, smoczki) 3 011,39

13. Zakup środków dydaktycznych i książek 2 717,17
14. Zakup energii (energia, woda, gaz) 21 284,21
15. Zakup usług zdrowotnych (zabiegi, koszty 

badań, wizyt lekarskich) 4 220,00
16. 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) 125 396,34

17. Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 2 642,87

18. Podróże służbowe krajowe (delegacje i 
ryczałty samochodowe) 8 612,58

19. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 
mienia) 909,64

20. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 107,00
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socjalnych
21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego (śmieci – 
deklaracja) 1 904,76

22. Szkolenia pracowników 4 480,00
22. Pozostała działalność 0,00
23. Dochód jednostki z darowizn, inne 

wpływy – przekazany na rzecz powiatu 14 182,12

Koszt  utrzymania  dziecka  w  Placówce  Opiekuńczo  –  Wychowawczej  w  Drawsku
Pomorskim w roku 2021 wynosił 5 108,21 zł.

Sporządziła:
Magda Madalińska
dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
w Drawsku Pomorskim
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