Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach
w I półroczu 2018 roku

Podstawowe informacje o Placówce
Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach został utworzony dla dziecka
osieroconego dnia 1 lipca 1981 r. na podstawie Orzeczenia Nr O. II.WO-5093/2/81
wydanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach.
Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu został wpisany do Rejestru placówek
opiekuńczo-wychowawczych

województwa

mazowieckiego

-

Decyzja

z

dnia

10.06.2002 r.
Uchwałą Nr XXIX/172/06 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2006 r.
dotychczasową nazwę, jednostki organizacyjnej powiatu "Dom Dziecka na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach" zmieniono na nazwę. "Dom na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach".
Dom

na

Zielonym

Wzgórzu

w

Kisielanach

jest

socjalizacyjną

placówką

opiekuńczo - wychowawczą i działa na podstawie właściwych przepisów prawa
w szczególności:
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 Uchwały Nr XII/75/08 Rady Powiatu Siedlcach z dnia 27 lutego w sprawie nadania
statutu.
Dom

realizuje

zadania

własne

powiatu

w

zakresie

zapewnienia

opieki

i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
w szczególności przez:
1. zapewnienie całodobowej opieki i wychowania,
2. zaspokajanie potrzeb dziecka pozbawionego trwale bądź czasowo opieki rodziców,
3. przygotowywanie diagnozy sytuacji życiowej dziecka oraz ustalanie wskazań
do dalszej pracy z dzieckiem,
4. umożliwianie wspólnego wychowania i opieki dziecku upośledzonemu

oraz licznemu rodzeństwu,
5. umożliwienie okresowo, czasowego zamieszkiwania wychowankom
usamodzielniającym się na kontrakcie.
Wychowankowie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w domu dziecka nie może przebywać
więcej niż 30 wychowanków. Na dzień 30.06.2018 roku w Placówce przebywało
33

wychowanków

–

w

tym

trzech

za

zgodą

Wojewody

Mazowieckiego

na przekroczenie dozwolonego limitu miejsc.
Ogólne funkcjonowanie Domu w 2018 roku przebiegało w następujący sposób:
Wychowankowie podzieleni byli ma 2 grupy :
 Milusińskich,
 Pogodnych.

1. Dzieci przebywające w Placówce pochodziły z powiatów: siedleckiego – 17,
garwolińskiego – 3, sokołowskiego – 4, żuromińskiego – 1, grójeckiego – 3,
oraz z miasta Siedlce – 5.
2. Podopieczni realizowali obowiązek szkolny w :
 Szkole Podstawowej,
 Gimnazjach,
 Szkołach Ponadgimnazjalnych – technikach oraz Branżowych Szkołach I stopnia,
 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Siedlcach,
 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim,
 MOW Goniądz,
 MOW Zawichost,
 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

3. Opieka medyczna
Podstawową

opiekę

medyczną

sprawował

Samodzielny

Publiczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej w Mokobodach, Ośrodek Zdrowia w Niwiskich. Opiekę stomatologiczną
prawowały
Leczenie

przychodnie
ortodontyczne

w

Siedlcach

odbywało

się

i
w

Łosicach

zgodnie

przychodniach

z

„Salus"

potrzebami.
i

„Centrum"

w Siedlcach. Leczenie specjalistyczne odbywało się w poradniach zgodnie z potrzebami:
alergologiczna,

chirurgiczna,

Psychicznego

w

dla

Dzieci

i

laryngologiczna,

Siedlcach

Młodzieży

w

i

okulistyczna,

Mazowieckim

Garwolinie.

Dzieci

Poradnia

Centrum
leczone

Zdrowia

Neuropsychiatrii
są

w

szpitalach

specjalistycznych w Warszawie – okulistyka, stomatologia, ortodoncja, ortopedia.

4. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne:
 Praca psychologa na terenie Placówki była skierowana na rozwiązywanie
problemów wychowawczych i

poprawę, stanu

psychicznego

i

emocjonalnego

podopiecznych.
 Pedagog współpracuje z psychologiem sporządza diagnozę, psychofizyczną. dziecka
oraz wspiera wychowawców w procesie wychowawczym.
 Spotkanie z policją- zasady poruszania się po drogach publicznych pieszo i rowerem.
 W miarę potrzeb wychowankowie Placówki byli badani i konsultowani w Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim i na terenie naszej placówki.

Współpraca

Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach współpracował ze: Starostwem
Powiatowym w Siedlcach, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie,
Wydziałem

Polityki

Społecznej

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Warszawie

Oddział

Samorządowym

Centrum

Delegaturze

Doradztwa

i

Placówce

Zamiejscowej

w

Siedlcach,

Nauczycieli

w

Siedlcach,

Doskonalenia

MOPR-ami, GOPS-ami, Urzędem Gminy w Siedlcach i Mokobodach,

PCPR-ami,
Domami

w

Dziecka

Podlaskim,

(Julin,

Sądami,

Równe,

Policją,

Miejskim

Wojewódzkim

Przedszkolem

Ośrodkiem

nr

4

w Sokołowie

Adopcyjnym

w

Siedlcach,

Ośrodkiem Zdrowia w Niwiskach, PPP-P w Stoku Lackim , „Fundacja Dobrych
Inicjatyw", WÜRTH Polska, Gimnazjum w Mokobodach, Repkach, Domem Pracy
Twórczej

„Reymontówka"

w

Chlewiskach,

Niemiecką

Organizacją

„Pax

Christi",

Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, Bankiem Żywności w Siedlcach, Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach i Specjalnym Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym w Stoku Lackim, Klubem Piłkarskim „Legia Warszawa", Eurolingua
Europejskim

Centrum

Szkoleń

Językowych

w

Siedlcach,

Wspólnotą

Jozue

z Siedlec oraz mieszkańcami Kisielan i okolic, firma „Europa”.

Działalność kulturalno – rozrywkowa

1. Wielokrotnie organizowano spotkania integracyjne z dziećmi z przedszkoli
szkół i młodzieżą ze środowiska lokalnego (pikniki, ogniska, mecze piłki nożnej,
gry i zabawy integracyjne).
2. Wychowankowie

uczestniczyli

w

przedstawieniach,

wycieczkach

organizowanych

przez placówkę, szkoły, stowarzyszenia.
3. Wychowankowie brali aktywny udział w Festynie Rodzinnym w Niwiskich „Rodzinnie, zdrowo i sportowo".
4. Wychowankowie

wyjeżdżali

z

klerykami

na

nocne

czuwanie

do Kodnia oraz „Wieczory chwały" w Sanktuarium św. Jozefa w Siedlcach.
5. Wychowankowie uczestniczyli w: Turnieju Piłki Nożnej Würth, w Turnieju piłki
nożnej „Szansa na Mundial”, XVI Halowym Turnieju Piłki Nożnej Domów Dziecka
w Radzyminie oraz w ramach współpracy z Klubem Piłkarskim „Legia Warszawa"
mieli okazję uczestniczyć kilkakrotnie w meczach piłkarskich, mecz towarzyski
Polska – Litwa na Stadionie PGE Narodowym,

spotkaniach ewangelizacyjnych

Jozue.
6. Dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania w kolach prowadzonych na terenie
Placówki:

sportowym,

bibliotekarskim,

robótek

ręcznych,

ortograficznym,

kulinarnym, kreatywnym „Zrób to sam", rękodzielniczym, piłkarskim.
7. Wychowankowie

w

ramach

samorządu

organizowali

imprezy

kulturalno-

rozrywkowe.
8. Wielokrotnie zorganizowano wychowankom: wyjazdy do: kościoła, kina, teatru,
na basen, kręgle i lodowisko.
9. W okresie ferii zimowych dzieci wyjechały na zimowisko do Poręby Wielkiej.
Zwiedziły Zakopane uczestniczyli w górskich wyprawach, min. na Kasprowy
Wierch.
10. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych – Częstochowa, Warszawa,
Rajd Świętokrzyski, Zielone Szkoły.
11. W ramach współpracy z Pax Christi z Aachen (Niemcy) czworo dzieci z naszym
opiekunem uczestniczyło w obozie narciarskim w austriackich Alpach.
12. Ponadto dostęp do wiedzy, informacji i rozrywki jest swobodny dla wszystkich
dzieci, gdyż w każdej grupie jest Internet, sprawny sprzęt; komputerowy
oraz dobrze wyposażona biblioteka. Podopieczni nasi maja do dyspozycji
siłownię i rowery.

Sytuacja materialno-bytowa
1. Wszystkie zobowiązania finansowe w placówce były regulowane na bieżąco.
2. Remonty i konserwacje w budynku i na zewnątrz były wykonywane zgodnie
z potrzebami i możliwościami finansowymi.
3. Nasza placówka dostosowana jest

do wymogów ppoż.

- oświetlenie awaryjne,

system ostrzegawczy oraz pozostałe wymogi bezpieczeństwa.
4. Placówkę wspierają materialnie dodatkowo sponsorzy - głownie firmy lokalne.
5. Dzieci mieszkają na dwóch piętrach w pokojach 2-3 osobowych wyposażonych
w łazienki i niezbędne meble. Posiadają do własnej dyspozycji dwie świetlice,
pokój

naukowy

wyposażony

w

sprzęt

komputerowy

z

podłączeniem

do Internetu.
6. Systematycznie poprawiamy bazę lokalową i wyposażenie naszej placówki
w miarę posiadanych środków – dodatkowe oświetlenie w świetlicy na II piętrze, zakup,
montaż płyt gipsowych oraz malowanie dwóch strychów, zakup i montaż wykładziny na
strychach.
7. Przygotowanie

się

do

reorganizacji

placówki

–

przekształcenie

Domu

na Zielonym Wzgórzu na dwie odrębne placówki o standardzie 14

–

osobowym – wykonanie dokumentacji technicznej oraz opinii technicznej
dotyczących odrębnej własności lokali.
8. Działania

uwzględniały

zapisy

Powiatowego

Programu

Zastępczej w latach 2017 – 2019, z uwzględnieniem:
 realizacji procesów usamodzielnienia,
 zapewnienia dzieciom całodobowej opieki,
 realizacji planów pomocy dzieciom,
 umożliwiania kontaktów dzieci z rodzicami,
 podejmowania działań w celu powrotów dzieci do naturalnych rodzin,
 zapewnienia dzieciom dostępu do kształcenia,
 zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 obejmowania dzieci działaniami terapeutycznym.
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