Uchwała Nr XXXVIII/248/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2009 rok

w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010 Domu Dziecka „Młodych
Orląt” w Dzierzgoniu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 154 ust. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz.728) uchwala się,
co następuje:

§1
Przyjmuje się Program Naprawczy na lata 2009-2010 Domu Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc uchwała nr XVI/100/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego Domu Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu na lata 2007-2010, niezbędnego dla osiągnięcia standardów wyznaczonych
aktami prawnymi.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2008r. Nr 115 poz.728) placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągnęły
obowiązującego standardu, są obowiązane do opracowania programu naprawczego do końca
2007r.
Uchwałą Nr XVI/100/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007r.
został uchwalony Program Naprawczy Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu na
lata 2007-2010, niezbędny dla osiągnięcia standardów wyznaczonych aktami prawnymi.
Zgodnie z Decyzją Nr 15/09 Wojewoda Pomorski zezwolił warunkowo Powiatowi
Sztumskiemu prowadzić całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
socjalizacyjnego, przy ul. Wojska Polskiego 3 i Oś. Jagiełły 5c/15, stwierdzając
niezgodność w zakresie osiągania standardu w/w programu naprawczego z obowiązującymi
przepisami.
W związku z powyższym niezbędne było opracowanie nowego programu
naprawczego niezbędnego do osiągnięcia określonych standardów.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

PROGRAM NAPRAWCZY NA LATA 2009-2010
DOMU DZIECKA „MŁODYCH ORLĄT”
W DZIERZGONIU

DZIERZGOŃ 2009

WSTĘP
Niniejsze opracowanie dotyczy koncepcji restrukturyzacji Domu Dziecka „Młodych
Orląt” w Dzierzgoniu i powstało na podstawie doświadczeń w zakresie opieki nad dziećmi,
które utwierdzają w przekonaniu o potrzebie tworzenia usług socjalizacyjnych w nieco innym
kształcie niż dotychczasowy, aby dostosować oddziaływania wychowawcze do potrzeb
zmieniającej się rzeczywistości.
W programie przedstawiono niezbędne działania umożliwiające realizację tworzenia
w/w usług i spełnienie wymagań organizacyjnych i infrastrukturalnych spełniających
określone standardy.
Zgodnie z art. 154 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późna. Zm.) placówki opiekuńczo – wychowawcze, które nie
osiągnęły wymaganego standardu są obowiązane do opracowania programu naprawczego do
końca 2007r. Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej dokonaną w grudniu 2006 roku określono, iż placówki opiekuńczo –
wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do realizacji
programu naprawczego do 31.12.2010r.
W związku z powyższym opracowano najkorzystniejszy wariant osiągnięcia
standardów opieki i wychowania polegający na utworzeniu nowych placówek opiekuńczo –
wychowawczych przeznaczonych dla maksymalnie 14 wychowanków każdy, pozwalający na
wyprowadzenie wszystkich wychowanków z budynku przy ul. Wojska Polskiego 3.
Podjęcie działań zgodnych z niniejszym programem umożliwi realizację zaleceń
Wojewody Pomorskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym PS. VI. 1-2/ 9013/25/09
z dnia 17.04.2009R. w zakresie dostosowania placówki do standardów wyznaczonych w/w
aktami prawnymi.

ROZDZIAŁ I
DOM DZIECKA „MŁODYCH ORLĄT” W DZIERZGONIU

1.Stan aktualny
Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu powstał w 1946 roku. Placówka
mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3. Dom Dziecka jest samodzielną jednostką
organizacyjną powiatu sztumskiego działającą w oparciu o Statut nadany uchwałą

LIII/30/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 lipca 2006r., sprawującą opiekę
całodobową, ciągłą.
W wyniku zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Młodych
Orląt” w Dzierzgoniu przez Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwałą Nr 12/2007 z dnia 11
stycznia 2007 roku, zmniejszono limit do 40 wychowanków.
Obecnie

Dom Dziecka

„Młodych Orląt” w

Dzierzgoniu jest placówką

socjalizacyjną, składającą się z:
—

Budynku głównego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 3, w którym
funkcjonują 2 grupy wychowawcze, łącznie 33 wychowanków;

—

Mieszkania,

w

którym

funkcjonuje

9

osobowa

grupa

młodzieży

przygotowująca się do usamodzielnienia, stanowiąca odrębną formę
organizacyjną placówki.
Placówka przy ul. Wojska Polskiego 3 nie spełnia standardów wynikających
z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r w sprawie
placówek opiekuńczo – wychowawczych. Infrastruktura budynku – małe i ciasne pokoje, brak
pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych, pomieszczenia do przyjmowania
gości, pomieszczeń do suszenia, odpowiedniej infrastruktury sanitarnej, odpowiedniej
wielkości aneksów kuchennych nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa oraz przyjaznej
i rodzinnej atmosfery. Pomimo wyremontowania pokoi wychowanków, nie uda się
wyeliminować instytucjonalnego charakteru tego miejsca. Uwarunkowania techniczno –
architektoniczne budynku powodują, iż nakłady konieczne do osiągnięcia wskazanych
standardów byłyby niewspółmiernie wysokie do uzyskanego efektu. Budynek wymaga
przebudowy i wyposażenia z godnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży

Pożarnej

w

Sztumie

oraz

Państwowej

Powiatowej

Stacji

Sanitarno

–

Epidemiologicznej w Malborku.
Ponadto Wojewoda Pomorski w wystąpieniu pokontrolnym proponuje zmniejszenie
ilości wychowanków z uwagi na fakt, iż baza pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 3 nie
daje możliwości osiągnięcia w pełni standardów przy stanie 30 wychowanków. Zasadne
okazuje się w tej sytuacji, opracowanie wariantu osiągnięcia standardu opieki i wychowania,
polegającego na sprzedaży budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 i wybudowaniu dwóch
domów jednorodzinnych przeznaczonych dla 14 wychowanków każdy.
Dokonano wyceny budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w celu sprzedaży,
skierowano zapytanie do Wójta Gminy Stary Targ oraz Burmistrza Dzierzgoń o wskazanie

nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną na potrzeby placówek opiekuńczo –
wychowawczych, zlecono przygotowanie projektów architektonicznych.

1.1 Struktura zatrudnienia – stan obecny

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba etatów

Karta Nauczyciela

1

Dyrektor

1

2

Pedagog

1

1

3

Wychowawcy

12

6

4

Księgowa

1

5

Kierownik Żywienia

1

6

Magazynier

1

7

Kierowca-konserwator

1

8

Kucharka

1

9

Kucharka

1

10

Kucharka

1

11

Praczka

1

12

Krawcowa

1

13

Sprzątaczka

1

2. Przyczyny zmian w dotychczasowych założeniach.

W stosunku do pierwotnie założonego planu zawartego w programie naprawczym,
przyjętym Uchwałą Nr XVI/100/2007 Rady Powiatu Sztumskiego,

aktualna

koncepcja

zakłada przejście z budynku głównego do dwóch domów jednorodzinnych, co zapewni
osiągnięcie wymaganych standardów opieki i wychowania oraz stworzy godne warunki życia
wychowankom

i

zwiększy

ich

szanse

na

przyszłe

prawidłowe

funkcjonowanie

w społeczeństwie. Z uwagi na fakt, iż baza pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska

Polskiego 3 nie daje możliwości w pełni spełnienia standardów określonych aktami prawnymi
w celu realizacji niniejszego projektu, obok funkcjonującego już mieszkania Grupy
Usamodzielnienia, podjęto działania zmierzające do pozyskania nieruchomości pod budowę
dwóch domów jednorodzinnych na terenach należących do Gminy Stary Targ oraz Miasta
Dzierzgoń.
Cechą charakterystyczną założonego rozwiązania jest podział placówki na dwa
domy jednorodzinne oraz samodzielne mieszkanie, w których łącznie przebywać będzie 34
wychowanków.

ROZDZIAŁ II
PLAN PRZEKSZTAŁCEŃ DOMU DZIECKA „MŁODYCH ORLĄT”
W DZIERZGONIU

2.1 Planowany kierunek zmian.

Niniejsza koncepcja stwarza godne warunki życia wychowankom i zwiększa ich
szanse na przyszłe prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Rozwiązanie to w dłuższej
perspektywie może znacznie zwiększyć szanse wychowanków na opuszczenie grup
wykluczenia społecznego.
Mając

na

uwadze

wychowanków uznano,

przesłanki

ekonomiczne,

a

przede

iż optymalnym rozwiązaniem będzie

wszystkim
utworzenie

kameralnych placówek przeznaczonych dla 6 – 14 wychowanków.

dobro
małych,

Poprzez dobro

wychowanków rozumie się zwiększenie możliwości przystosowania do przyszłego życia
w społeczeństwie. W małej placówce istnieć będą warunki zbliżone do rzeczywistego
funkcjonowania domu rodzinnego. Dzieci będą miały szansę nauczyć się ( pod opieką
wychowawców,

pracownika

wspomagającego)

różnego

typu

prac

związanych

z prowadzeniem gospodarstwa domowego, m.in.: dokonywania zakupów, przygotowywania
posiłków, dbania o porządek, prania itd. Preferowane powinny być lokale posiadające blisko
teren zielony. Umożliwi to wielość form spędzania czasu bez każdorazowej konieczności
oddalania się od placówki. Jest to istotne z uwagi na specyfikę grupowego zamieszkiwania
dzieci i młodzieży.

Wychowawcy zatrudnieni w Domu Dziecka spełniają wymogi kwalifikacyjne
zgonie z Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007
roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( Dz. U. Nr 201, poz. 1455 ).
Z uwagi na podejmowane działania zmierzające do restrukturyzacji placówki dopuszcza się
możliwość przyjęcia następujących wariantów z zakresie zatrudnienia kadry merytorycznej
placówki:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba etatów

1

Dyrektor

1

2

Pedagog

1

3

Psycholog

1

4

Pracownik Socjalny

1

5

Wychowawcy

15

6

Księgowa

1

7

Sekretarz/Kadrowiec

1

8

Kierowca-konserwator

1

Karta Nauczyciela

Dyrektor domów dla dzieci – 1 etat
Księgowy – 1 etat;
Sekretarz/kadrowy – 1 etat;
Wychowawcy 15 – etatów ( po 5 wychowawców w każdym domu oraz mieszkaniu );
Pedagog – 1 etat ( odpowiedzialny za wyrównywanie braków i opóźnień rozwojowych );
Psycholog – 1 etat ( odpowiedzialny za pracę terapeutyczną );
Pracownik socjalny – 1 etat ( odpowiedzialny za pracę z rodziną dziecka ).

W razie potrzeby będą zatrudniani inni specjaliści w zależności od potrzeb.

Dopuszcza się następujące organizacyjno – prawne formy prowadzenia placówki opiekuńczo
– wychowawczej powstałej w wyniku reorganizacji:
1. Prowadzonej przez podmiot publiczny
2. Prowadzonej przez podmiot niepubliczny

Z uwagi na podejmowane działania zmierzające do restrukturyzacji placówki
dopuszcza się możliwość przyjęcia następujących wariantów w zakresie zatrudnienia kadry
merytorycznej placówki:
1. Pozostawienie kadry u dotychczasowego pracodawcy;
2. Wypłata odpraw pracownikom, którzy nie znajdą zatrudnienia w nowo utworzonych
placówkach;
3. Przejęcie

dotychczasowej

kadry

placówki

przez

nowych

pracodawców,

podejmujących się zadania organizacji opieki nad dotychczasowymi wychowankami
Domu Dziecka.

2. Harmonogram działań
Lp. Wyszczególnienie

Sposób realizacji

1.

Sprzedaż budynku
przy ul Wojska
Polskiego 3

1. Ogłoszenie przetargu
i wyłonienie nabywcy

2.

Budowa dwóch
domów dla dzieci

1. Przygotowanie
dokumentacji projektowej

2009

2. Ogłoszenie przetargu

2009

3. Wyłonienie wykonawcy

2009

4. Rozpoczęcie budowy

2010

5. Przejście dzieci
z budynku przy ul. Wojska
Polskiego do dwóch
domów

2010

1. Zakup i wyposażenie
domów w niezbędny sprzęt

2010 100.000

3.

Wyposażenie domów

Termin
Koszt
Uwagi
realizacji
przybliżony
2009

1.400.000

Opisana koncepcja została zaproponowana jako najkorzystniejsza ze względu na czas
niezbędny do osiągnięcia standardów opieki i wychowania. Priorytetem jest jak najszybsze
umieszczenie wychowanków przebywających w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3
w małych autonomicznych formach lokalowych, które stworzą najlepsze warunki
przygotowania do usamodzielnienia.

