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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 uzyskały 

zezwolenia na czas nieokreślony w dniu 31.01.2011r. na prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

 

 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 2011r.. 

 

 W funkcjonujących w roku sprawozdawczym dwóch Rodzinnych Domach 

Dziecka na terenie Powiatu Złotowskiego przebywało 20 dzieci, w tym 4 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 2011r. jedna z w/w wychowanek z terenu Powiatu Pilskiego 

usamodzielniła się i powróciło do miejsc swojego pochodzenia. Usamodzielniło się 

również dwoje pełnoletnich wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu 

(jeden przebywa w Internacie Szkół Rolniczych w Złotowie, jeden wynajmuje 

mieszkanie na terenie Miasta Złotów). 
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 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 31.01.2011 r. i zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 41 z dnia 23.02.2011r. 

 

 Średnie miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2011 r. 

przedstawiały się następująco: 

 Rodzinny Dom Dziecka w Okonku – 1.957,00 zł 

 Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie – 2.103,00 zł 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm) Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie zorganizowało spotkanie z Dyrektorami 

placówek rodzinnych, na którym zostały omówione m.in. zmiany organizacyjne i 

dotyczące finansowania placówek oraz poinformowano Dyrektorów o możliwości 

przekwalifikowania się w rodzinne domy dziecka, które w rozumieniu w/w ustawy 

stają się pieczą zastępczą. 
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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 9 

dzieci w wieku 4-18 lat.  

 Spośród w/w w styczniu 2011r. została usamodzielniona 

dziewiętnastoletnia  wychowanka pochodząca z powiatu pilskiego, Grażyna Ewald, 

która otrzymała pomoc na kontynuację nauki, wypłacaną przez powiat pochodzenia; 

przez okres trzech  miesięcy mieszkała również w mieszkaniu chronionym 

prowadzonym przez Powiat Złotowski (ostatecznie zamieszkała na terenie Powiatu 

Pilskiego).  

 W placówce przebywa obecnie 8 dzieci; w tym dwoje rodzeństwa z 

Powiatu Złotowskiego jedno z Powiatu Wałeckiego oraz chłopiec z Miasta Elbląg. 

Dzieci stosownie do wieku uczęszczają do szkół i przedszkola (Przedszkole w 

Okonku, Szkoły Podstawowej w Okonku, Gimnazjum w Okonku, Technikum 

Ochrony Środowiska w Jastrowiu, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych 

i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu). Wychowankowie 

Pani Aliny Kowalskiej-Pietrzyk nie sprawiają poważnych problemów 

wychowawczych. 

Większość dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w 

Okonku, wymaga specjalistycznej opieki  medycznej i psychologicznej; są pod 

opieka Kliniki Foniatrii, Genetycznej, Okulistycznej, Neurologii, poradni 

logopedycznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 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. Tylko jedni z rodziców utrzymują regularny kontakt z dziećmi; 
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odwiedzają ich, małoletnie za zgodą sądu są urlopowane na weekendy, święta. 

 Wychowankowie w miarę możliwości i chęci korzystają z zajęć 

pozalekcyjnych, m.in. szkoła tańca 

 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. 

Małoletnie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostały zgłoszone przez 

pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie do Ośrodka 

Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile celem rozpoczęcia procedur adopcyjnych. Wobec 

jednego dziecka proces adopcyjny jest w trakcie tj. kandydaci na rodziców 

adopcyjnych nawiązują relacje z dzieckiem. 

Wychowankowie RDDz w Okonku wyjeżdżają na wszystkie proponowane 

przez szkoły wycieczki. Należący do ZHP wyjeżdżają na zloty i obozy harcerskie. 

Dwa tygodnie wakacji niektóre dzieci spędziły na kolonii w Dąbkach. Wszyscy 

byliśmy na tygodniowym biwaku w Małkocinie koło Stargardu Szczecińskiego. 

 

 Wydatki budżetowe w roku 2011 przedstawiają się w sposób następujący : 

- wynagrodzenie osobowe i pochodne                      - 114.898,14 zł 

- umowa zlecenie                                                      -     1.914,00 zł 

- ryczałt na wychowanków                                       -    53.760,00 zł (560 zł/osobę) 

- utrzymanie domu                                                    -      3.798,52 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 2011r. przebywa 11 dzieci 

w wieku 1-18 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). Większość podopiecznych Pani Wiesławy Skowrońskiej nie sprawiało 

poważnych problemów wychowawczych, jednak jeden z wychowanków został 

umieszczony na wniosek dyrektora placówki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

w Krajence (wykazywał przejawy demoralizacji, co negatywnie wpływało na proces 

wychowawczy pozostałych podopiecznych placówki). 

Zarówno wychowanek przebywający w MOS, jak i pełnoletni wychowanek 

pochodzący z terenu powiatu złotowskiego usamodzielnili się w roku 

sprawozdawczym; oboje mieszkają obecnie na terenie Miasta Złotów, korzystają 

również z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki. 

 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 
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przez rodziców biologicznych. U wszystkich podopiecznych widać wyraźną poprawę 

zarówno w postępach w nauce jak i zachowaniu. 

 

Małoletnie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostały zgłoszone przez 

pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie do Ośrodka 

Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile celem rozpoczęcia procedur adopcyjnych. 

W roku sprawozdawczym wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w 

Zakrzewie wakacje spędzali nad morzem i jeziorami. 

 W roku 2011r budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie wynosił 

228.149,00 zł. Kwota ta została rozdysponowana w następujący sposób: 

 zdrowotne ubezpieczenie wychowanków- 4.914,00 zł 

 wynagrodzenie osobowe i pochodne wynagrodzenia  (2 osoby tj. Dyrektor 

placówki 1 etat, wychowawca ½ etatu) – 123.456,79 zł 

 wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – 1.914,00 zł 

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

higieny osobistej, zabawki, przybory szkolne, ubrania i in.-560,00 zł/os) – 

58.800,00zł 

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

środki czystości, paliwo) – 4.290,00 zł 

 środki inwestycyjne (m.in. zakup pieca CO) – 12.077,46 zł 

 

 

 

 
 
 


