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 Rodzinne Domy Dziecka funkcjonują w oparciu o ustawę o pomocy 



społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w 

sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455 z późn. 

zm.) 

 

 Zgodnie z art. 80a w/wym ustawy całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze (w tym rodzinne domy dziecka) mogą być prowadzone po uzyskaniu 

zezwolenia właściwego wojewody. 

 Rodzinne Domy Dziecka na terenie Powiatu Złotowskiego posiadały  

zezwolenia warunkowe na prowadzenie placówek do końca 2010 r.  

 W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Złotowie zorganizowało spotkanie dotyczące uzyskania kolejnych zezwoleń na 

prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 Spotkanie powyższe odbyło się 09.09.2010r w siedzibie PCPR-u. 

 W spotkaniu niniejszym wzięli udział Dyrektorzy Rodzinnych Domów 

Dziecka z terenu powiatu Złotowskiego oraz Dyrektor i Wicedyrektor Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawcze im. Janusza Korczaka w Jastrowiu. 

 Na niniejszym spotkaniu udzielono informacji na temat wymogów 

formalnych oraz procedur składania wniosków o uzyskanie zezwolenia 

(udostępniono wzory wniosków, spis koniecznych załączników do wniosków); 

poruszono również kwestie bieżącego funkcjonowania placówek, jak: 

  problemy wychowawcze z podopiecznymi placówek 

  kontakty podopiecznych z rodzicami biologicznymi 

  usamodzielnianie wychowanków 
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 Zgodnie z § 5 ust 2 w/ wym. Rozporządzenia „placówki rodzinne 

współpracują z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym oraz Powiatowym Centrum 



Pomocy Rodzinie w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności oddziaływań 

wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem”. 

 W związku z powyższym Powiat Złotowski zawarł kolejne Porozumienie 

w sprawie powierzenia zadania Powiatu Złotowskiego z zakresu pomocy społecznej 

z Powiatem Pilskim na 2010r.. 

 

 W funkcjonujących w roku sprawozdawczym dwóch Rodzinnych Domach 

Dziecka na terenie Powiatu Złotowskiego przebywało 20 dzieci, w tym 6 z Powiatu 

Wałeckiego i jedno dziecko z Powiatu Pilskiego oraz jedno z Elbląga, które  zgodnie 

z art. 86 ust. 2 w/w ustawy o pomocy społecznej pokrywały w pełni koszty pobytu 

tych dzieci w placówce 

 W 2010r. dwoje z w/w wychowanków z terenu Powiatu Wałeckiego 

usamodzielniło się i powróciło do miejsc swojego pochodzenia. 

 

 Określenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce 

– zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej nastąpiło przez Komunikat 

Starosty Złotowskiego z dnia 26.01.2010 r. i zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 52 z dnia 17.03.2010r. 

 

 Średnie miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2010 r. 

przedstawiały się następująco: 

 Rodzinny Dom Dziecka w Okonku – 1.835,00 zł 

 Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie 1.906,00 zł 
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RODZINNY DOM DZIECKA W OKONKU 

 

 Rodzinny Dom Dziecka w Okonku mieści się przy ul. Zdobywców Wału 



Pomorskiego 13. Dom Funkcjonuje od 1 kwietnia 2001 r. Dyrektorem prowadzący 

placówkę jest mgr Alina Kowalska-Pietrzyk. 

 W Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku w 2010r. wychowywało się 11 

dzieci w wieku 3-20 lat.  

 Spośród w/w w styczniu 2010r. został usamodzielniony dziewiętnastoletni 

wychowanek Łukasz Gołębiowski , który otrzymał pomoc na kontynuację nauki, 

wypłacaną przez powiat pochodzenia, czyli Powiat Wałecki. 

 We wrześniu 2010r. został usamodzielniony dwudziestoletni wychowanek 

Adam Gołębiowski; zamieszkał na terenie Powiatu Wałeckiego. Podopieczny 

ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie piekarz i zdobył tytuł 

czeladnika. 

 W placówce przebywa obecnie 9 dzieci; w tym dwoje rodzeństwa z 

Powiatu Złotowskiego jedno z Powiatu Wałeckiego. Dzieci stosownie do wieku 

uczęszczają do szkół i przedszkola (Przedszkole w Okonku, Szkoły Podstawowej w 

Okonku, Gimnazjum w Okonku, Technikum Ochrony Środowiska w Jastrowiu, 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złotowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Jastrowiu). Wychowankowie Pani Aliny Kowalskiej-Pietrzyk 

nie sprawiają poważnych problemów wychowawczych. 

 Kontakt dzieci z rodzicami biologicznymi jest ograniczony z powodu 

nieznanego miejsca ich pobytu, przebywania z Zakładach Karnych, czy braku 

zainteresowania. Głownie to Pani Alina zachęca i motywuje rodziców do 

utrzymywania z dziećmi relacji, umożliwia im również bardzo dobre warunki do 

odwiedzin dzieci. 

 Wychowankowie w miarę możliwości i chęci korzystają z zajęć 

pozalekcyjnych. 
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 Pani Alina Kowalska-Pietrzyk aktywnie uczestniczy w życiu dzieci nie 

tylko w środowisku domowym, ale również szkolnym np. działa w kilku Radach 

Rodziców. 

 W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zespołu do spraw 



okresowej oceny sytuacji przebywających w placówce dzieci. W spotkaniach tych 

wzięli m. in. udział pracownicy PCPR w Złotowie, pracownicy OAO w Pile, 

wychowawcy i dyrektorzy szkół do których uczęszczają podopieczni oraz Dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrowiu - Małgorzata Mieleszko. Zespół 

podjął decyzję o pozostaniu dzieci w Placówce z uwagi na brak możliwości objęcia 

opieką przez rodziców biologicznych. 

 W roku 2010r. dzieci wypoczywały w Łebie na trzytygodniowym turnusie. 

Ponadto  Rodzinny Dom Dziecka otrzymał dofinansowanie letniego wypoczynku w 

wysokości 10.000,00 zł z Fundacji Św. Mikołaja po wyróżnieniu projektu złożonego 

przez siedem zaprzyjaźnionych placówek. Ponadto troje wychowanków przebywało 

na obozie harcerskim w Krościenku, a dwoje na innym zlocie zuchowym w 

Podgajach. 

 W roku 2010r. budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku wynosił 

181.714,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w następujący sposób: 

 zdrowotne ubezpieczenie wychowanków-4.446,00 zł 

 wynagrodzenie osobowe i pochodne wynagrodzenia – 89.770,22 zł 

 wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 1.738,71 zł 

 ryczałt na wychowanków (w skład ryczałtu wchodzą wydatki na żywność, środki 

higieny osobistej, zabawki, przybory szkolne, ubrania i in.) - 61.120,00 zł 

 utrzymanie domu (opał, energia elektryczna, ścieki, telefony, środki czystości, 

paliwo, doposażenie domu) – 19.178,85 zł 

 doposażenie domu ( zakup pieca co) – 5.406,00 zł 
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RODZINNY DOM DZIECKA W ZAKRZEWIE 

 

 Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie mieści się przy ul. Towarowej 7 w 



Zakrzewie. Dom funkcjonuje od 15 grudnia 2000 roku. Dyrektorem prowadzącym 

jest Pani Wiesława Skowrońska. 

 

 W Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie w 2010r. przebywa 9 dzieci w 

wieku 8-18 lat. Wśród wychowanków znajduje się również rodzeństwo (dwoje 

dzieci) pochodzące z Powiatu Wałeckiego. Dzieci stosownie do wieku uczęszczają 

do szkół (Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, Gimnazjum w Zakrzewie, i OHP w 

Pile). Podopiecznych Pani Wiesławy Skowrońskiej nie sprawiają poważnych 

problemów wychowawczych. 

 Kontakt dzieci z rodzicami biologicznymi jest ograniczony z powodu 

nieznanego miejsca ich pobytu, przebywania z Zakładach Karnych, czy baku 

zainteresowania. Głownie to Pani Wiesława zachęca i motywuje rodziców do 

utrzymywania z dziećmi relacji. 

 Wychowankowie w miarę możliwości i chęci korzystają z zajęć 

pozalekcyjnych. 

 W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji przebywających w placówce dzieci. W spotkaniach tych 

wzięli m. in. udział pracownicy PCPR w Złotowie, pracownicy OAO w Pile oraz 

wychowawcy i dyrektorzy szkół do których uczęszczają podopieczni. Zespół podjął 

decyzję o pozostaniu dzieci w Placówce z uwagi na brak możliwości objęcia opieką 

przez rodziców biologicznych. 

 W roku 2010r. podopieczni wypoczywali w górach, nad morzem i 

jeziorami 

 Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie zorganizował również w 2010 r. 

Mikołajki. 
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 U wszystkich podopiecznych widać wyraźną poprawę zarówno w 

postępach w nauce jak i zachowaniu. 

 W roku 2010r budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie wynosił 

200.771,08 zł. Kwota ta została rozdysponowana w następujący sposób: 

 zdrowotne ubezpieczenie wychowanków-5.054,40 zł 



 wynagrodzenie osobowe i pochodne wynagrodzenia  (2 osoby tj. Dyrektor 

placówki 1 etat, wychowawca ½ etatu) – 117.124,41 zł 

 wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 1.738,71 zł 

 ryczałt na wychowanków (w skład ryczałtu wchodzą wydatki na żywność, środki 

higieny osobistej, zabawki, przybory szkolne, ubrania i in.) - 68.743,84 zł 

 utrzymanie domu i doposażenie domu (opał, energia elektryczna, ścieki, telefony, 

środki czystości, paliwo) – 13.164,12 zł 
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