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 UCHWALA NrcOT. 3^ .2011
ZARZADU POWIATU W SIERPCU

     z dnia 19 sierpnia 2011r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwaty
w sprawie wyrazenia woli utworzenia na terenie powiatu Sierpeckiego
placowki opiekunczo-wychowawczej dia dzieci i mtodziezy

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592, z pozn.zm.),
art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2009
r. Nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.) oraz @ 85 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu
Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 201 Ir. (Dz. U. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz.
2488.) - uchwala si?, co nast?puje:

                                   @1-
Wniesc pod obrady Rady Powiatu projekt uchwaly w sprawie wyrazenia woli
utworzenia na  terenie powiatu  Sierpeckiego  placowki  opiekunczo-
wychowawczej dia dzieci i mtodziezy.

                                   @2.
Wykonanie uchwaty powierza si? Przewodnicz^cemu Zarz^du.

                                   @3.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zarz^d:

1. Jan Laskowski

2. Marek G^siorowski

3. Stawomir Olejniczak

4. Wojciech Rychter

5. Krystyna Siwiec

Przewodniczqcy

cztonek

cztonek

cztonek

cztonek



                      UCHWALA Nr   .    .2011
                      RADY POWIATU W SIERPCU
                      % dnia ^^,^..^.^^^.,^^@. 2011n

 w sprawie wyrazenia woli iitworzenia :o,a terenie powiatu Sierpeckiego
 placowld opiekuricxo-wycliowawc.xej dia clxieci i mji'odriexy

 Na podstawie art. .12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czcrwca 1998r. o samorzqxizie.
powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z pom. zm.), art. 19 pkt 4
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz. LI.-z 2009 r. Nr 175,
 poz. 1362 z pozn. zm,) - uchwala s.i.^, co nastqxije:

                                    @L

Wyraza si^ wol^ atworzenia na teren.ie po\v.iatri Sierpeckiego placowki.
opiekimczo-wychov/awczej dia dzieci i mtodziezy.

                                    @2.

Wykoname uchwaly powierza sie Zarzcyiowi Powdatu w Sierpcu.

                                    0'   @'"I                                    93,

Uchwal'a wchodzi w zycie z dniem podjecia.



^wicit^w^ Centrum IPom&cy
          w 51ERKV

@@)9-200 Sierpc, ul. ^wi^ichkrzy^a 2a
        let. 024 275-76-60

Uzasadnienie

       Powiat Sierpecki zobowiqzanyjest do realizacji zadan wynikaJ@[cych z art.
 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marea 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r.
 Nr 175, poz. 1362 z pozn.zm.).
 Powyzszy artykul mi^dzy innymi okresia, ze do zadan z zakresu pomocy
 spolecznej realizowa.nych przez powiat nalezy zapewnienie opieki i wychowania
 dzieciom calkowicie lub cz^sciowo pozbawionym opieki rodzicow^
 w szczegolnosci przez organizowanie i prowadzenie osrodkow adopeyjno-
 opiekunczych, placowek opiekunczo-wychowawczych dia dzieci i mtodziezy.

       W zwiqzku z kon.iecznosci4 realizacji postanowien s^du o umieszczeniu
 dzieci w placowkach opieki calodobowej, a takze coraz cz^sciej pojawiajqcej si^
 komecznosci dzial'an interwencyjnych, dostrzega si? potrzeb? utworzenia
 placowki opiekunczo - wychowawczej.
 W powiecie sierpeckim nie filnkcjonuje tego typu placowka. Realizacja zadania
 polega na umieszczaniu dzieci, po postanowieniu sqdu^ w placowkach na terenie
 innych powiatow, niejednokj'otnie znacznie oddalonyeh. Jednak na przestrzeni
 lat prawidlow^e wykonywanie tego obowi^zku Powdatu jest coraz tmdniejsze,
 z uwagi na: coraz wiekszq_ liczb^ dzieci wymagaj^cych zapevvnienia opieki
 (pauperyzacja spoleczenstwa i zwiqzane z tym niekorzystne zjawiska
 w rodzinach, sprawniejsze sluzby interweniuj^ce) oraz tendencj^ w polityce
 spolecznej zmierzajqpej do zmniejszania liczby miejsc w plaeowkaeh (aby
tworzyc plaeowki niewielkie, przytulne, jak najbardziej przypominaj^ce
^zwykle" rodziny).

      Nalezy rowniez (jesli nie przede wszystkim) brae pod uwag^, ze meritum
sprawy jest dobro maloJetnieh, ktorzy na mocy postanowienia s^du sq_zabierani
z dornow rodzinnych. Obowiqzkiem Powiatu jest dolozenie wszelkich staran,
aby zapewnic tym dzieciom bezpieczne miej^-ce do zyeia. Sa to dzieci, ktore
majq_ trudne doswiadezenia, Sc^ zagubione i przestraszone. Psychologia
i pedagogika podpov/iadaj^ eo robie aby zmniejszye t$ trauma: zapewnic
poczucie bezpieczeristwa, przynaleznosci, podtrzymywae kontakty z rodzin'^
biologiczn^ i pracowae z ni^ w celu powrotu dziecka, co w przypadku pobytu
dziecka w placowce oddaloncj niejednokrotnie o kilkadziesi^t kilometrow j jest
praktycznie niemozliwe.

      zgodnie z art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz^dzio
powiatowym (Dz. V. z 2001 r. Nr .142, poz. 1592 z pozn. zm.) do wyl^cznej
wlasciwosci rady powiat.u. nalezy tworzenie, przekszta'lca.ilie i likwidacja
jednostek organ izacyjnych. i wyposazanie ich w maj^tck.

      Podjecie uchwaly przez Rad? Powiatu w^ sprawie woli utworzenia
ph^owki. opiekunczo-\vycliowawczej da legitymacj^ sluzbom i JLdnostkom do



 podjf^cia dzialan warunkuj^cych utworzenie placowki, ktore b^dzie poprzedzone
 wieloetapowymi przygoto warn ami.
 W zwi^zku z zamysl'em zaadaptowania na plac6w4c^ budynku nazywanego
 ^gospodarczynf5, sqsiadujqcego z wlasciwym budynkiem Domu Pomocy
 Spolecznej w Szczutowie koniecznejest:
 - rozpocz^cie procedury zwiazanej z wydzieleniem z nieruchomosci b?d@[cej

   w trwalym zarzq_dzi.e DPS dia nowotworzonej placowki opiekunczo-
   wychowawczej,

 - zamowienie kosztorysu prac budowlanych, koniecznych do zaadoptowania
   budynku na potrzeby placowki,

- adaptacja budynku, remont i wyposazenie pomieszczen.
 Wiqze si^ z tym, koniecznosc zabezpieczenia srodkow finansowych w budzecie
Powiatu, w wysokosci okrestonej na tym etapie.

Nast^pnymi czynnosciami bedq_:
- podj^cie uchwaly przez Rad^ Po\viatu o utworzeniu placowki wraz

   ustanowieniem statutu, okreslaj^cym zadania, struktur^ organizacyjn^
   i sposob dzialania nowotw^orzoncj placowki.

- zatmdnienie dyrektora placowki,
- wydanie decyzji w sprawie ustanowienia trwalego zarz^du dia placowki jako

  jednostki budzetowej oraz przekazanie mienia (nieruchomosci i ruchomosci
   zakupionych na potrzeby placowki) protokolem zdawczo-odbiorczym
  trwalemu zarz^dcy,

- opinii Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy    Pozarnej     oraz
  Panstwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  warunkach
  bezpieczenstw^a i higieny w budynku, w ktorym b^dzie si? miescic placowka
  oraz najblizszegojej otoczenia, maj^c na uwadze specyfike placowki,

- uzyskanie zezwolenia Wojewody jMazowieckicgo na  prow^adzenie
  calodobowej pi acowki op iel< unczo-wychow^awczej,

" organizacja pracy placowki przez dyrektora poprzez zatrudnicnic kadry
  placow^k.i, opracowanie regulamiriu organ izacyjnego placowki, przyj^cie
  dzieci itp.

W zwiazku. z powyzszym, podj^cie uchwaly uznaje si^ za zasadn.e.



Powiotowe CantfuiEi Pomocy HodxNQ
       w SIERPC 11 *                                                         Sierpc, 19.08.20Hr.

09-200 Sierpc, ul. Swi^tokrzyaka 2a
      tfil-02;1275-76-60                                                   Rada Powiatu

                                                                   w Sierpcu

       Koncepcja funkcjonowania placowki opiekunczo - wychowawczej na terenie powiatu
                                         sieipeckicgo

          Uzasadnienie i formy prawne
          Utworzenie placowki opiekunczo-wychowawczej jest naturalna^ konsekwencja^

   realizowania zadania wlasnego Powiatu, jakim jest zapewnienie opieki i wychowania
   dzieciom calkowicie lub cz^sciowo pozbawionym opieki rodzicow, w szczegolnosci poprzez
   organizowanie i prowadzenie placowek opiekunczo - wychowawczych dia dzieci i miodziezy
   (dotychczasowy art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz.U. Nr
   64, poz. 593 z pozn. zm., po 1 stycznia 2012r. art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir.
   o wspieraniu rodziny i systemie picczy zast^pczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887). Dotychczasowy
   sposob wykonywania obowi^zku zapewnienia opieki (wyszukiwanie miejsc w placowkach na
   terenie innyeh powiatow) nie dose, ze jest bardziej szkodliwy dia maloletnich, to jeszcze
   generuje coraz wyzsze koszty, niezalezne od nas (nie mamy wplywu na sposob
   funkcjonowania innyeh placowek, jestesmy tyiko obci^zani kosztami w granicach 2.162zl. -
   3795zl. za kazde dziecko miesi^cznie). Zaiozenie reformy krajowego systemu pomocy
   spolecznej, by zmieniac instytucjonalne formy opieki na rodziny zast^pcze przebiega opornie
   - brakjest kandydatow do pelnienia funkcji rodzicow zast^pczych.

          Zadania i zasady funkcjonowania
          Zasady przyjmowania dzieci okreslone sq_ w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 czerwca

   201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).
   Maksymalnie do placowki mozna przyjac 14 dzieci.

          Dqzymy do tego, by placowka bylajak najbardziej zblizona do ,,normalnego" domu,
   byjak najmniej przypominala instytucje, a wiec nie planujemy np. kuchni wydajqcej gotowe
   posilki. Majq, zajmowac niemal tradycyjne, tyie tyiko, ze wi^ksze mieszkanie. Dzieci bedq_
   mialy do swojej dyspozycji kuchnio - jadalnie, miejsce do wypoczynku, sypialnie. Poprzez
   staly dostep do kompletnie wyposazonej kuchni, lazienck, praiek dzieci majq_ na co dzien
   uczestniczyc we wszystkich pracach domowych. Wychowankowie w zaieznosci od wieku
   i swoich mozliwosci, oczywiscie pod nadzorem osob doroslych, b^dq_ wykonywac wszystkie
  podstawowe prace domowe, czyli uczestniczyc w przygotowywaniu posilkow, zakupach,
  praniu, sprzqtaniu, b^da^ mialy wplyw na ukladanie jadlospisow, wystroj wn^trz, organ izacj^
  czasu wolnego. B^dq_ we wlasnym zakresie organizowac okazjonalne uroczystosci, na
  przyklad Komuni^ Swi^ta, imieniny, urodziny. W praktyce oznacza to, ze chociaz wszystkie
  dzieci b^da^ wychowankami Domu Dziecka, to w rzeczywistosci majq_ bye pclnoprawnymi
  czlonkami rodziny, posiadaja^cej wlasny specyficzny klintat i rodzinne tradycje.

         Dzieci b^da^ mialy swoich opiekunow (optymalriie 3-5 dzieci na wychowawc^), ktorzy
  pokieruja^ ich procesem wychowania oraz dodatkowo pomoc opiekunki (popularnie zwanej
  w innyeh placowkach ,,ciociq_", ktora b^dzic im pomagac w codzicnnych czynnosciach.

         Placowki merytorycznie b^dzie nadzorowac PCPR, zas pod karem finansowo
  ksi^gowym zaiecany bylby nadzor Wydzialu Finansowcgo Starostwa.

         Przewidywane koszty utworzenia i funkcjonowania placowki
         Planowane jest adoptowanie na potrzeby Domu budynku okreslancgo jako

  gospodarczy przy Domu Pomocy Spolecznej w Szczutowie. Koniccznc prace rcniontowo



 adaptacyjne nie beda^ zbyt kosztowne - wg planu i kosztorysu szacunkowego oscylujq_wok61
 kwoty 150tys. zl.
 Budynek jest parterowy (poddasze nie jest uzytkowane). Dzieci umieszczonc beda^ w pi^ciu
 dwoi - trzyosobowych pokojach. Duze, otwarte pomieszczenie z aneksem kuchennym, stolem
 i krzeslami, cz^sciq_ wypoczynkowq_ z kanapami i sprz^tem rtv, ksi^zkami i zabawkami,
 wyjsciem na taras b^dzie ..centrum zycia" domu. Nalezy dolozyc staran, by wyposazenie
 domu bylo dostosowane do potrzeb dzieci i miodziezy a rownoczesnie dia nich atrakcyjne.
 Wlasciwie oswietlone, o powierzchni zapewniaj^cej przechowywanie rzeczy osobistych
 i swobodne korzystanie z wyposazenia, na ktore skladaj^sie co najmniej dia kazdego dziecka:
 lozko (takze pietrowe), szafka i lampka nocna, szafa tub miejsce w szafie na przechowywanie
 rzeczy osobistych, odziezy, zabawki. Ubrania wierzchnie, zb^dne mozna umiescic
 w planowanych duzych szafach na korytarzu. Przewidywany minimalistyczny kosztorys
 wyposazenia wyniosi okolo 200 tys. zl.
 Szacunkowy koszt miesi^czny funkcjonowania placowki planujemy na poziomie 3 500zl.

       Kadra
       Diajakosci placowki decydujace znaczenie b^dzie miala zatrudniona kadra, a przede

 wszystkim dyrektor placowki. Nalezy dolozyc wszelkich staran by stworzyc
 wykwalifikowany  zespol  zdolnych do  zaangazowania  ludzi,  gotowych  wziac
 odpowiedzialnosc za dzieci, ich rozwoj, wychowanic, zdrowie, przyszlosc. Dobrze byloby,
 aby w fazie poszukiwania pracownikow (przede wszystkim dyrektora) zwrocic uwage na
przedstawiane koncepcje funkcjonowania placowki d^zyc do tego, aby byly zblizone do
prezentowanej przez PCPR.

       Opieke nad dziecmi sprawowac beda^ wychowawcy w liczbie odpowiadaj^cej
obowiqzujqcym w tym zakresie standardom (prawdopodobnie potrzebnych b^dzie pi^ciu
wychowawcow: zatrudnienie w ramach Kodeksu Pracy, system pracy dwunastogodzinny).
Prace wychowawcow wspierac b^dzie opiekunka - osoba pomagajaca w gospodarstwie.
Zaiecane jest zatrudnienie psychologa (forma zatrudnienia do rozwazenia). Niezb^dny jest
takze pracownik socjalny do pracy z rodzinami biologicznymi i do prowadzenia procedur
i szukania rodzinnych form opieki dia dzieci. Dyrektor moze rownoczesnie pelnic funkcj^
wychowawcy. Niezb^dne jest zatrudnienie kierowcy, z tym, ze mozna pol^czyc te funkcje
z obowi^zkami konserwatora. Konieczna jest tez osoba do spraw administracyjno -
ksi^gowych. W sumie nalezy zaiozyc, zc kadra nie przekroczy dziesi^ciu osob (przy
zroznicowaniu form zatrudnienia i jego wymiaru). Inni specjalisci powinni bye zatrudniani
w miare potrzeb i formach pracy elastycznych (np. terapeuci, logopedzi).

       Podsumowanie
       Nalezy zaznaczyc, ze pov/yzsze opracowanie to tyiko zarys idealistycznej v^izji

placowki. Wlasciwy ksztalt zaiec b^dzie od ludzi tarn pracuj^cych, od ich koncepcji. Diatego
jeszcze raz nalezy podkreslic wag^,jak^b^dzie mial etap rekrutacji - to nie mogc^byc ludzie,
ktorzy akurat nie maja pracy a mieli w swojej karierzejakis zwiqzek z pedagogika.

       Zaiecane jest nawi^zanie wspolpracy z finnami, ktore w ramach dzialalnosci
charytatywnej wspieraja_ placowki, finansuj^c czy wspotfmansujac np. dzialania edukacyjne,
warsztaty rozwoj owe dia wychowankow itp.
Przewidujemy rownicz korzystanie z wolontariatu, ktory b^dzie polegal na pomocy niesionej
wychowankom placowki indywidualnie (pomoc w nauce, aktywizowanie w czasic wolnym)
oraz swiadczeniu usiug dia calej placowki (np. przy nistalacji i serwisie komputerow, pracadi
porzqdkowych, odnav/iamu wyposazenia, itp.).

                                                                   --rw^d^l^

                                                               ^^M.^^^^^^^^^^^


