




































































































































Lublin, dniązerwca 2013 r.

WOJEWODA LUBLSIU

PS-II.9421 .13.2011

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

i

W odpowiedzi na Pfljypismo z dnia 24 czerwca 2011 r. (znak: ZEW/500/21-
1/20 1 1/MT) dotyczące „prośby o zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli
w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych informuję, że zagadnienia
związane z zapewnieniem wychowankom ww. jednostek pomocy psychologiczno-
pedagogicznej są od dawna przedmiotem kontroli prowadzonych przez pracowników
Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Inspektorzy zawsze za prioryLerowe zadanie uważali świadczenie przez placówki
wychowankom i ich rodzinom poradnictwa ze szczególnym uwzględnieniem
respektowania praw dzieci.

Pragnę poinformować, że zgodnie z zaleceniem zawartym w Pana piśmie,

w planie kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały
uwzględnione kontrole we wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych
funkcjonujących w 2011 r. (tj. w 39 jednostkach). Kontrole zostały przeprowadzone
w 2012 r. oraz w 1 kwartale 2013 r. Ich zakres obejmował sposób organizowania oraz
jakość wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom.
W celu dokonania rzetelnej oceny badanego zagadnienia pracownicy Wydziału
Polityki Społecznej opracowali ankietę, która wypełniana była przez dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Następnie informacje zawarte w ankiecie
były weryfikowane w trakcie kontroli, m.in. poprzez rozmowy z pracownikami
placówek oraz analizę dokumentacji, z uwzględnieniem w szczególności usług
pedagogiczno-psychologicznych świadczonych wychowankom na terenie jednostek
oraz w innych instytucjach działających na rzecz dziecka i rodziny.

Jak wynika ze zgrurfiadzonego materiału. w 33 placówkach opiekuńczo-
wychowawczych nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Ustalono,
że pomoc psychologicznoedagogiczna była w nich świadczona na odpowiednim
poziomie. Wychowankowc mieli zapewniony dostęp do zajęć specjalistycznych,
a kadra zatrudniona w placówkach udzielała wsparcia i pomocy w przezwyciężaniu

codziennych problemów.



Natomiast zalecenia pokontrolne, stosownie do art. 125 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.
135 ze zm.), zostały skierowane do podmiotów prowadzących 6 placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Stwierdzone nieprawidłowości w większości
przypadków polegały na niestarannym prowadzeniu dokumentacji wychowanków.
Ponadto zdarzały się sytuacje zatrudniania kadry realizującej zadania specjalistyczne
w niepełnym wymiarze czasu pracy, co negatywnie wpływało na jakość świadczonej
pomocy, bądź ograniczało wychowankom dostęp do usług. W jednym przypadku
stwierdzono, że w placówce nie zatrudniono osoby na stanowisku pedagoga.
Zastrzeżenia inspektorów budził także fakt, że praca specjalistów była wykonywana
podczas zajęć ogólnowychowawczych, co niekorzystnie wpływało na jakość
udzielanej pomocy. Nieprawidłowością, którą odnotowano w jednej z kontrolowanych
jednostek, był brak zapewnienia wychowankom możliwości uczestniczenia
w zajęciach lub badaniach w zakresie doradztwa zawodowego (na terenie placówki
lub poza nią).

Jednocześnie informuję, że w październiku 2012 r. na naradzie, w której
uczestniczyli dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawiciele
Wydziału Polityki Społecznej, zostały poruszone m. in. kwestie dot. pomocy
specjalistycznej udzielanej wychowankom. Szczególną uwagę zwrócono na
uchybienia stwierdzone w ramach czynności kontrolnych oraz udzielono instruktażu,
mającego na celu ich wyeliminowanie.

Pragnę podkreślić, że tematyka dotycząca sposobu organizowania oraz jakości
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej dzieciom z placówek
opiekuńczo-wychowawczych będzie nadal przedmiotem szczególnego
zaintereso.Tania służb wojewody.

Uwzględniając Pana wniosek w załączeniu przekazuję sprawozdanie zbiorcze
z przeprowadzonych kontroli, materiały pokontrolne (tj. 39 protokołów kontroli oraz
6 wystąpień pokontrolnych) wraz z opracowaną ankietą.
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WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WP-Iy.9421.36.2013 Kraków, dnia 9 października 2013 r.

Pan
Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

ni. Przemysłowa 30/32
OO-450 Warszawa

Odpowiadając na Pana pismo, znak: ZEW/500/21-1/2O11JMT, w sprawie sposobu
organizowania oraz jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej
dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, informuję, że w 2012
roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, w ramach sprawowanego nadzoru nad placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi przeprowadzili 22 kontrole obejmujące ocenę standardu wychowania
i opieki. Ponadto przeprowadzono 22 wizytacje przed wydaniem, podmiotom prowadzącym
placówki opiekuńczo-wychowawcze, decyzji zezwalających na ich prowadzenie, w oparciu
o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).

Na podstawie analizy materiałów pozyskanych w trakcie prowadzenia kontroli oraz
wizytacji dokonano następujących ustaleń:

I. Wyniki kontroli przeprowadzonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w2012 roku.

1. Sposób organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom:
—. placówki typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego

zatrudniają specjalistów (psychologa, pedagoga, terapeutę, pracownika socjalnego)
wspomagających wychowawców w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci,
natomiast wychowankowie placówek typu rodzinnego korzystają z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i różnego rodzaju poradniach;

— specjaliści zatrudnieni w placówkach organizują różnorodne formy zajęć
z wychowankami, które mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy.
Wychowankowie korzystając z pomocy oferowanej przez specjalistów wyrównują
opóźnienia szkolne i rozwojowe, a także przygotowują się do samodzielnego życia
społecznego po opuszczeniu placówki;
wychowawcy, specjaliści oraz pracownicy socjalni współpracują z rodzinami
biologicznymi dzieci, aby poprzez podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców
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oraz uregulowanie relacji pomiędzy członkami rodziny, stworzyć jak najbardziej \optymalne warunki powrotu wychowanków do domu rodzinnego;
- wktorymw20ll

roku kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura Rzecznika PrawDziecka, zrealizowane
zostały wszystkie zalecenia, w tym zapewnienie różnorodnej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej wychowankom oraz właściwe dokumentowanie pracy, świadczącej
o stosowanych metodach pracy z dzieckiem. Dyrektor Placówki przekazał pracownikom
Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
dokumentację potwierdzającą zrealizowanie ww. zaleceń.

2. Nieprawidlowości stwierdzone w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych:
— nie zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o przebywaniu w placówce dzieci

z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej. Brak
aktywności dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym zakresie opóźnia
proces adopcyjny, tym samym zmniejszając szansę wychowanków na znalezienie rodziny
przysposabiającej. Należy jednak dodać, że Dyrektorzy kontrolowanych jednostek
w większości nie dokonywali zgłoszeń w przypadku nastolatków, którzy nie wyrażali
zgody na przysposobienie;

— brak współpracy wychowawców z pracownikami młodzieżowych ośrodków
wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Brak współdziałania
instytucji utrudnia, a nawet uniemożliwia, wypracowanie jednolitych form postępowania
wobec dziecka, co w konsekwencji może doprowadzić do pogłębienia procesu
demoralizacji;

— uchybienia w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy
z wychowankami, np.: arkuszy obserwacji psychologicznych i pedagogicznych oraz kart
udziału w zajęciach specjalistycznych. Dokumentacja jest źródłem wiedzy na temat
wychowanka i jego rodziny dla wychowawców oraz specjalistów zatrudnionych
w placówce, stanowi także podstawę do właściwego zaplanowania działań pomocowych,
a następnie ich realizacji. Stwierdzone uchybienia mogły mieć zatem negatywny wpływ
na realizację procesu wychowawczego.

Wymienione powyżej nieprawidłowości stwierdzono w nowopowstałych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w których kontrole kompleksowe przeprowadzane są wkrótce
po rozpoczęciu działalności tych placówek, w celu szybkiego wyeliminowania ewentualnych
błędów, zarówno w działaniach podejmowanych wobec dzieci, jak i prowadzonej
dokumentacji.

Podsumowując wyniki przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Polityki
Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kontroli w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych informuję, że wychowankom tych placówek udzielane jest
wsparcie oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów natury emocjonalnej, społecznej,
szkolnej i zdrowotnej. Pomoc ta ma charakter zróżnicowany, zindywidualizowany
i dostosowany do wieku oraz potrzeb dzieci. Wychowankowie biorą udział w zajęciach
specjalistycznych organizowanych przez pedagogów, psychologów i terapeutów na terenie
placówek i poza nimi. W większości placówek opiekuńczo-wychowawczych, w sposób
prawidłowy, prowadzona jest dokumentacja określona w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).

Wystąpienia z przeprowadzonych kontroli, zawierające opis działań podejmowanych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w zakresie sposobu organizowania oraz jakości
wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej wychowankom tych placówek,
znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu
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Wojewódzkiego w Krakowie (Zakładka: Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,
Dokumentacja kontroli 2012).

II. Wyniki analizy dokumentacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,którzy zostali umieszczeni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii:
— do młodzieżowych ośrodków wychowawczych kierowani byli wychowankowie placówek

opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, którzy zostali umieszczeni w tych,
do czasu zakończenia postępowania sądowego, toczącego się na podstawie ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 178 z późn. zm.),

— do młodzieżowych ośrodków socjoterapii kierowani byli wychowankowie, którzy przed
umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej objęci byli pomocą
psychologiczną i terapeutyczną. Wychowankowie ci z powodu zaburzeń rozwojowych,
trudności w uczeniu się oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, wymagali
zastosowania rozszerzonej oferty pomocowej, w tym specjalnej organizacji nauki oraz
socjoterapii.

Ponadto, analizując dokumentację wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,stwierdzono, że pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, przed podjęciem decyzji
o skierowaniu do sądu wniosku o zmianę środka wychowawczego i umieszczeniu
wychowanka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, podejmują szereg kroków
mających na celu udzielenie wychowankowi specjalistycznej pomocy.

Niestety, ze względu na postępujący proces demoralizacji części podopiecznych, ogólną
dostępność alkoholu oraz środków odurzających, a także niechęć niektórych wychowanków
do korzystania z oferowanej im pomocy, część oddziaływań nie przynosi zamierzonych
efektów. Coraz częściej do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafia młodzież
po inicjacji seksualnej, alkoholowej, nadużywająca bądź uzależniona od środkówpsychoaktywnych, a także posiadająca doświadczenia przestępcze (kradzieże, pobicia,rozboje), co dodatkowo utrudnia, a czasem uniemożliwia udzielenie fachowej i skutecznej
pomocy wychowankom.

III. Problemy wynikające z podwójnego sposobu kierowania wychowanków,na podstawie postanowień sądu iy sprawach opiekuńczych oraz postanowień sąduz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zgłaszane przez Dyrektorów placówekopiekuńczo-wychowawczych inspektorom kontrolującym.

Najczęściej sygnalizowane kwestie:
— urlopowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej wychowanków umieszczonych

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych dezorganizuje pracę z dziećmi na co dzieńw niej mieszkającymi. W trakcie odwiedzin wychowankowie prezentują częstozachowania nieakceptowane, demoralizują lub zastraszają pozostałe dzieci. Ponadtodyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych często nie otrzymują żadnychinformacji o funkcjonowaniu wychowanków w MOW lub MOS, co dodatkowo utrudniazapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz zaplanowanie pracy wychowawczejw placówce;
— pracownicy młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub schroniska młodzieżowego,w którym umieszczono wychowanka, nie udzielają pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych żadnych informacji na temat dziecka, powołując się na ochronę danychosobowych. Jedyną drogą uzyskania informacji na temat wychowanka jest zwrócenie sięo nią do sądu;

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 123921 591 * fax 123921 424 3http://www.malopolska.uw.goy.pl



— zdarzają się sytuacje, w których sąd nie informuje dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej o wydaniu postanowienia o umieszczeniu wychowanka w schronisku lub
młodzieżowym ośrodku wychowawczym z uwagi na to, że placówka nie jest stroną
w sprawie. Dyrektor dowiaduje się o wydaniu postanowienia przez sąd od ośrodka, który
zwraca się o przekazanie dokumentacji oraz finansowanie pobytu dziecka;

— postępowania sądowe o zmianę środka wychowawczego trwają niekiedy kilka miesięcy,
a nawet lat, co w konsekwencji powoduje dalszą demoralizację wychowanka i negatywnie
wpływa na pozostałe dzieci.

Informuję, że w 2013 roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nadal monitorują sytuację podopiecznych
przebywaj ących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie
województwa małopolskiego.

J(W1T

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 123921 591 * fax 12 3921 424 4
http://www.malopolska.uw.goy.pl


	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	wyst_2011_06_24_woj
	skan 001
	skan 002
	skan 003

	skan 005
	skan 006
	skan 007


	skan 001
	skan 002
	skan 003
	skan 004
	skan 005
	skan 006
	skan 007

	skan 003
	skan 004
	skan 005

	skan 001
	skan 002
	skan 003
	skan 004
	skan 005
	skan 006

	skan 001
	skan 002

	2295_001

	skan 003
	skan 004
	skan 005
	skan 006

	skan 003
	skan 004
	skan 005
	skan 006
	skan 007
	skan 008
	skan 009

	skan 003

	skan 003
	skan 004
	skan 005

	skan 003
	skan 004

	skan 009
	skan 010

	Scan from a Xerox WorkCentre (5)

	wyst_2011_06_24_woj_odp



