INFORMACJA O DZIAŁANIACH PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DOM DZIECKA „T ĘCZA"
W KATOWICACH

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O PLACÓWCE
Dom Dziecka Tęcza w Katowicach dzia ła na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zast ępczej (Dziennik Ustaw 2013 poz.135) i posiada zezwolenia Wojewody
Ś ląskiego na prowadzenie ca łodobowej placówki opieku ńczo-wychowawczej Decyzja
Nr PS/II/90197/38/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku i jest placówk ą opiekuńczo wychowawcz ą
typu socjalizacyjnego.
1.Baza materialna placówki - budynki
Lp.

Adres placówki

1.

Główna siedziba:
Katowice, ul. Rybnicka 1
Filia:
Katowice, ul. Kaszubska 16
Mieszkanie usamodzielnienia:
Katowice, u. 3-Maja 36/4b
Razem

2.
3.

Ilość
wychowanków
20

Ilość grup
wychowawczych
2

20

2

10

1

50

5

2.Kadra wychowawcza placówki:
Ilość etatów
lp
Stanowiska
22
Wychowawca
1.
1
Pedagog
2.
1
Psycholog
3.
1
Terapeuta
4.
1
Pielęgniarka
5.
1
Pracownik socjalny
6.
27
Razem
Pracę pionu wychowawczego wspieraj ą dyrekcja, pracownicy administracji i obs ługi
(łącznie 14,1 etatu).
3.Budżet placówki:
Koszt utrzymania dziecka w placówce na rok 2015 wynosi 4 944,43
Plan wydatków na 2015
3 122 819,00 zł
Zadania w łasne
902,00 zł
21
Zadania zlecone
3 144 721,00 zł
Razem

II. INFORMACJA O REALIZACJI ZADA Ń PRZEZ DOM DZIECKA „T ĘCZA"
I.Zapewnienie wychow ankom ca łodobowej opieki i wychow ania oraz zaspokajanie
zdrov∎ otnych, bytowych,
niezbę dnych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych,
społecznych i religijnych.
Placówka opiekuń czo — wychowawcza zaspokaja potrzeby bytowe dzieci (zapewnienie
odpowiedniego wy żywienia, wyposażenie w odzież, obuwie, podręczniki, zeszyty, przybory
szkolne, środki higieniczne, okulary, sprz ęt ortopedyczny, zabawki - wg mo żliwości
placówki).
Dba o zapewnienie dziecku poczucia bezpiecze ństwa i wsparcia emocjonalnego kontakt
z bliskimi, zapewnia te ż dziecku indywidualny kontakt z wychowawc ą - opiekunem, pomaga
w nawi ązaniu pozytywnych relacji.
Umożliwia dziecku korzystanie z zaj ęć, imprez kulturalnych, sportowych, ko ścielnych,
wycieczek, wyjazdów kolonijnych, stara si ę rozwijać zainteresowania dzieci i talenty,
uczestniczyć w konkursach.
Uczy podtrzymywanie tradycji rodzinnych - przygotowywanie świąt, urodzin, uroczysto ści
domowych, tradycyjnych zabaw ( bale karnawa łowe, andrzejki, halloween), spotka ń
z przyjaciółmi domu, rodzinami dzieci, sponsorami itp omawianie i dokumentowanie
ważnych wydarzeń — zdj ęcia, filmy, umieszczanie informacji w internecie na stronie
www.domtecza.org.pl domu ( też przygotowywane i eksponowane s ą fotoreportaże z imprez
i wydarzeń w placówce itp.)
Uczy wychowanków utrzymywania kontaktu z przyjació łmi placówki, umiej ętności
dziękowania za uzyskaną pomoc poprzez przygotowywanie życzeń świątecznych (Wielkanoc,
Boże Narodzenie) podzi ękowań i dyplomów za okazywan ą pomoc, włącza podopiecznych do
aktywnego udziału w przygotowaniach „Pikniku w ogrodzie" (dla wszystkich wychowanków
naszej placówki, wychowanków z innych katowickich placówek, DPS-ów, rodzin,
sponsorów, szkó ł, wolontariuszy i przyjació ł domu) - piknik odbył się w dniu 13.06.2015r.
Placówka opiekuń czo — wychowawcza dba o wzbogacanie życia duchowego wychowanków umoż liwia i pomaga w udziale w praktykach religijnych (aktualnie w placówce s ą dzieci
wyznania katolickiego i ewangelickiego) we wspó łpracy z proboszczami, pastorem,
klerykami seminarium duchownego, bra ćmi franciszkanami poprzez udział w katechezach,
mszy, przygotowanie do przyj ęcia chrztu, komunii, bierzmowania - w 2015 roku odby ły
chrzciny 6 dzieci i I komunia święta 2 wychowanków.
Rozwija u wychowanków świadomości przynależenia do wspólnoty spo łecznej — zwi ązanej
z miejscem urodzenia, regionem, krajem ojczystym i uni ą europejską (ze szczególnym
uwzględnieniem praw i obowiązków obywatelskich).
Przygotowuje wychowanków do pe łnienia ról związanych z płcią (kobiety, mężczyzny),
z życiem małżeńskim (żony, męża, umiej ętności porozumiewania si ę, rozwiązywania
problemów, wspó łżycia seksualnego, świadomego rodzicielstwa), z pe łnieniem ról
rodzicielskich (ojca, matki, stosunek do dzieci itp.).
Uczy umiej ętności i nawyków potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa domowego
(prowadzenie gospodarstwa domowego, bud żet, planowanie i realizacja zakupów, korzystanie
z usług, załatwianie spraw w urzędach, zakładanie konta i obsługa karty bankomatowej,
rozliczanie podatków, korzystanie z poradnictwa i pomocy instytucjonalnej,

przygotowywanie posi łków codziennych, przygotowanie uroczysto ści domowej, pranie,
sprzątanie, podstawy szycia, urz ądzanie mieszkanie, bezpieczna obs ługa sprzętu
elektrycznego i gazowego, drobne naprawy i konserwacja sprz ętu, czytanie instrukcji
obsługi ze zrozumieniem, składanie sprzętów z zakupionych elementów itp. kształtowanie
nawyków kulturalnego życia i zachowania w różnych sytuacjach (estetyka posi łków
i zachowania przy stole, zachowanie w ró żnych miejscach — urzędy, kino, teatr, środki
komunikacji itp. uczenie szacunku do innych osób, poszanowania godno ści i odmienności,
itp.
2.Realizowanie przygotowanego we wspó łpracy z asystentem rodziny planu pomocy
dziecku:
W placówce niezwłocznie po umieszczeniu dziecka opracowywany jest plan pomocy dziecku
uwzględniaj ący określenie celu pracy z dzieckiem oraz dzia łań krótkoterminowych
i długoterminowych stosownie do wieku dziecka, jego mo żliwości psychofizycznych, sytuacji
rodzinnej oraz przebiegu procesu przygotowywania dziecka do usamodzielnienia. Plan
pomocy dziecku jest modyfikowany przez zespó ł do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
nie rzadziej jak co pó ł roku na podstawie analizy procesu zmian w rozwoju psychofizycznym
podczas pobytu w placówce, analizy specyfiki środowiska, z którego dziecko pochodzi,
rozwoju edukacyjnego dziecka, oceny efektów pracy z rodzin ą prowadzonej przez asystenta
rodziny.
Na podstawie powy ższych działań prowadzona jest dokumentacja wychowanków (plany
pomocy dziecku i ich modyfikacje, karty pobytu - uzupe łniane co miesiąc, akta dzieci,
dokumentacja zdrowotna itp.), protoko ły z posiedzeń zespołów do spraw okresowej oceny
sytuacji dziecka
3.Umoż liwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba , że S ąd
postanowi inaczej

Placówka umo żliwia stały kontakt dziecka z rodziną i osobami bliskimi na terenie placówki,
pomaga rodzinie w uzyskaniu zgody na przepustki dziecka do domu (w zależności od
wydolności wychowawczej rodzin), monitoruje przebieg przepustek, zapewnia bie żącą
pomoc rodzinom w ramach poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodzin
w placówce, zachęca rodziców do dokonania pozytywnych zmian w życiu umożliwiaj ących
powrót dzieci, wskazuje wg potrzeb instytucje wspieraj ące itp.
W pracy z wychowankami wykorzystywane mocne strony rodzin biologicznych dzieci —
rodziców a w przypadku ich braku - rodzeństwa, dziadków, dalszej rodziny
W sytuacji braku współpracy rodziców i rażących zaniedbań placówka wnioskuje do S ądu o
uregulowanie sytuacji prawnej podopiecznych a nast ępnie szuka zastępczego środowiska
rodzinnego dla dziecka we współpracy Ośrodkiem Adopcyjno —Opieku ńczym.
Sytuacja rodzinno-prawna wychowanków placówki:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Sytuacja prawna dziecka
Pozbawienie w ładzy
rodzicielskiej
Ograniczenie w ładzy rodzicielskiej
Wychowankowie pe łnoletni
Inne

Ilość wychowanków
l9

29
2
-

4. Podejmowanie dzia łań na rzecz powrotu dziecka do rodziny.
Placówka opiekuńczo — wychowawcza wspó łpracuje z rodzinami własnymi podopiecznych,
uzyskiwanie informacji o historii rodziny i wcze śniejszej pomocy od asystenta rodziny,
MOPS-u, szkoł y, rodzin naturalnych, organizacji ko ścielnych, kuratorów s ądowych, świetlic
środowiskowych itp., wspólnie z asystentem rodziny ustala planu dzia łań umożliwiaj ących
w przyszłości powrót dziecka do domu, pomaga w realizacji ustale ń we współpracy
z innymi instytucjami, zach ęcamy rodziców do uczestniczenia w programach rozwijaj ących
kompetencje rodzicielskie oraz wspieraj ących ich w powrocie dzieci do domu (we
współpracy z innymi instytucjami).
W sytuacji przedłużaj ącego się pobytu dziecka w placówce - placówka informuje rodziców
o rodzinnych formach pieczy zast ępczej oraz mo żliwościach kontaktowania się z dzieckiem
umieszczonym w rodzinie zastępczej.

Dane dotyczące odpływu dzieci z naszej placówki za rok 2014

Lp. Przyczyna
Powrót do rodziny biologicznej
1.
Umieszczenie w rodzinnej pieczy zast ępczej
2.
Umieszczenie w rodzinie adopcyjnej
3.
Usamodzielnienie
4.
Razem

Liczba dzieci
2
1
4
8
15

5. Zapewnienie dzieciom dostępu do kszta łcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych
Placówka stara si ę kształtować u wychowanków pozytywny obraz szko ły i edukacji, realizuje
wskazania i orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznych odno śnie kształcenia,
zapewnienia dziecku odpowiednie wyposa żenia w podrę czniki, przybory i pomoce szkolne wg potrzeb, włącza dzieci do zaj ęć wyrównawczych w szkole i w placówce - wg potrzeb,
motywuje dzieci do regularnego ucz ęszczania na zaj ęcia lekcyjne , współpracuje ze szkołami
w wymianie informacji o funkcjonowaniu dziecka, pomaga w wyrównywanie zaleg łości
szkolnych, uczy wychowanków efektywnego korzystania ze specjalistycznej pomocy pozyskuje korepetytorów - wolontariuszy wspieraj ących w codziennej nauki.
Placówka umożliwia wychowankom wybór szko ły i zawodu zgodnie z predyspozycjami
wychowanków.
W efekcie prowadzonej pracy znacz ąca wi ększość wychowanków uzyskało promocj ę do
następnej klasy, a dwoje wychowanków placówki J.T — lat 17 i W.D — lat 11 uzyska ło
świadectwa z czerwonym paskiem (nadmieni ć trzeba, że większość naszych wychowanków
często przed umieszczeniem placówce w ogóle nie realizowa ła obowiązku szkolnego)
Dane dotyczące promocji wychowanków Domu Dziecka „T ęcza" rok szkolny 2014/2015
Rodzaj Szko ły
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Szkoła Srednia
Razem

Ilość uczniów
16
14
6
36

Uzyskało promocj ę
16
9
5
30

Brak promocji
5
1
6

6.0bejmowanie dzieci zaj ęciami terapeuty eiri mi
Placówka zapewnia dzieciom oddziaływania terapeutyczne na terenie placówki prowadzone
przez psychologa, terapeut ę i pedagoga w zależności od potrzeb wychowanków. Dzieci
maja tez zapewniona bie żącą pomoc i terapi ę w Poradniach Psychologiczno —
Pedagogicznych, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Poradni Zdrowia
Psychicznego „Feniks", Poradni Leczenia Uzale żnień, Ośrodka Terapii i Leczenia Nerwic
w Orzeszu.
—

—

—

7.Zapewnienie korzystania z przys ługuj ących świadczeń zdrowotnych
Wszyscy wychowankowie maj ą zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych — stosownie
do swoich potrzeb, maj ą dostęp do leczenia pediatrycznego i specjalistycznego we wszystkich
zakresach, realizowane s ą skierowań na leczenie szpitalne i sanatoryjne - wg potrzeb,
prowadzone s ą szczepienia planowe oraz sezonowe, placówka pomaga dzieciom
w przełamywaniu oporu przed leczeniem stomatologicznym oraz pozyskuje specjalistów
rehabilitacji narządów ruchu.
W ramach oddziaływań wychowawczych prowadzimy zaj ęcia uświadamiaj ące dzieciom
wpływ dobrego stanu zdrowia na samopoczucie i wygl ąd poprzez wyrabianie
u wychowanków nawyków higienicznych (codzienna toaleta, u żywanie odpowiednich
kosmetyków „dbanie o czysto ść rzeczy osobistych i otoczenia, bezpieczne stosowanie
środków czystości i bhp urządzeń elektrycznych) ,uczymy zasad zdrowego stylu życia
w różnych zakresach (zapobieganie chorobom zaka źnym, zdrowe od żywianie, znaczenie
ćwiczenia sprawno ści fizycznej, uwra żliwiamy dzieci na obserwowanie i zgłaszanie
niepokoj ących objawów chorobowych (np. bóle, wysypka, urazy, temperatura, itp.).
Placówka prowadzi zaj ęcia z profilaktyka uzale żnień (alkohol, narkotyki, dopalacze,
nikotyny, uzależnienie od gier komputerowych itp.), wspó łpracuje z o środkami zajmuj ącymi
się leczeniem uzale żnień jak Monar, ośrodki rehabilitacyjno — readaptacyjne, Poradnie
Leczenia Uzale żnień itp. wg potrzeb.
Efektem prowadzonej pracy jest znacz ąca poprawa stanu zdrowia wychowanków.
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