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1. Podstawa prawna działalności Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej 
„Nasza Chata” w  Cybince oraz realizowane zadania.

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza ,,Nasza Chata” w Cybince jest jednostką 
organizacyjną Powiatu Słubickiego, realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 575 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, 
poz. 887).

Placówka „Nasza Chata” jest placówką typu socjalizacyjnego, realizuje wytyczne 
wyżej cytowanej ustawy, a więc:

• zapewnienia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich 
niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, 
społeczne i religijne;

• realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
• umożliwia kontakt dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd 

postanowi inaczej;
• podejmuje działania w celu powrotu dzieci do rodziny;
• zapewnia dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości 

rozwojowych;
• obejmuje dzieci działaniami terapeutycznymi;
• zapewniania korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Nasza Chata” posiada 30 miejsc, 
w trzech autonomicznych grupach wychowawczych w tzw. systemie rodzinkowym, co 
pozwala zapewnić wychowankom atmosferę oraz warunki maksymalnie zbliżone do 
warunków domowych. Placówka spełnia również standardy, o których mowa w § 18 ust.3 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, który stanowi: „Placówka opiekuńczo -  wychowawcza 
oraz regionalna placówka opiekuńczo -  terapeutyczna zapewnia dzieciom :

• pokoje mieszkalne nie większe niż 5 -  osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni 
zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie 
z wyposażenia;

• łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości 
umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność 
z zasadami higieny;

• miejsce do nauki;
• miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do 

przechowywania i obróbki żywności;
• wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą 

miejsce spotkań i wypoczynku.”
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2. Działalność Placówki O piekuńczo-W ychow aw czej „Nasza Chata” w 2016 
roku:

2 .1 Liczba wychowanków z podziałem na wiek oraz miejsce zamieszkania

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w placówce przebywało 31 wychowanków, 
zaś przedział wiekowy kształtował się następująco:

Tab. nr 1 - przedział wiekowy wychowanków oraz miejsce zamieszkania dziecka, przed 
umieszczeniem w placówce.

Lp. Wiek wychowanka Liczba
wychowanków

Miejsce zameldowania na pobyt stały

1. 6 lat 1 Sienno

2. 8 lat 1 Rzepin

3. 9 lat 1 Golice

4. 12 lat 2 Owczary, Smogóry

5. 13 lat 3 Rzepin - 2 osoby, Torzym

6. 14 lat 7 Owczary, Cybinka -  2 osoby, Torzym -2 osoby, 
Sienno, Golice

7. 15 lat 9 Pierzwin, Żagań, Kożuchów, Torzym, Nietków, 
Lubień, Ługi Górzyckie, Radówek, Rzepin

8. 16 lat 3 Owczary, Rzepin, Smogóry,

9. 17 lat 2 Owczary, Rzepin,

10 18 lat 2 Kożuchów, Nietków

Decyzją nr PS-VIII.9423.1.10.2016.MRad z dnia 21.10.2016r. Wojewody Lubuskiego 
wydane zostało zezwolenie na przyjęcie do placówki dodatkowo dwóch wychowanków, co 
zgodne jest z art. 95 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz.575 ze zm.).

Tab. nr 2 - liczba dzieci pochodzących z poszczególnych powiatów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Powiat Słubicki Sulęciński Zielonogórski Nowosolski Żagański

Liczba dzieci 21 4 3 2 1

Liczba dzieci 
ogółem

31
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2.2 Liczba dzieci umieszczonych w placówce w poszczególnych miesiącach 
2016 roku z podziałem na wiek oraz podaniem przyczyn umieszczenia:

W 2016 roku na podstawie skierowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz postanowień Sądów Rejonowych w placówce umieszczonych zostało 8 dzieci, w tym 4 
dziewczynki oraz 4 chłopców.

Wśród przyczyn umieszczenia dzieci w placówce wymienić należy:

• złożenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wniosku
o rozwiązanie rodziny zastępczej -1 wychowanka;

• uzależnienie rodziców od alkoholu, zaniedbanie, niewydolność wychowawcza -  7
wychowanków

Wszystkie dzieci umieszczone w placówce w 2016 roku pochodziły z terenu powiatu 
słubickiego.

Tab. nr 3 - liczba dzieci przyjętych do placówki w 2016 r.

Miesiąc
umieszczenia

Liczba
dzieci
przyjętych

Powiat Wiek Płeć Dom
Rodzinny

Rodzina
zastępcza

Inna
placówka

styczeń 1 słubicki 15 lat dziewczynka - 1 -

luty 2 słubicki 6 lat chłopiec 1 - -

słubicki 14 lat chłopiec 1 - -

maj 3 słubicki 8 lat chłopiec 1 - -

słubicki 13 lat chłopiec 1 - -

słubicki 15 lat dziewczynka 1 - -

wrzesień 2 słubicki 9 lat dziewczynka 1 - -

słubicki 14 lat dziewczynka 1 - -

Ogółem 8 7 1 0

2.3 Liczba wychowanków, którzy opuścili placówkę w poszczególnych 
miesiącach 2016 roku, z podaniem przyczyn opuszczenia

W 2016 roku placówkę opuściło 3 wychowanków. Wśród przyczyn opuszczenia placówki 
wymienić należy:

• powrót do rodziny naturalnej -  1 wychowanka;
• uzyskanie pełnoletności -  usamodzielnienie -  1 wychowanek;
• umieszczenie w rodzinie preadopcyjnej -1 wychowanek.

Powrót dziecka do rodziny naturalnej wpisuje się w ustawową działalność placówki 
i stanowić może niewątpliwie o sukcesie kadry wychowawczej placówki, współpracującej na
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co dzień z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami oraz Powiatowymi Centrami Pomocy 
Rodzinie.

W dniu 05.02.2016r. wychowanka placówki popełniła samobójstwo, poprzez skok 
z 15 piętra wieżowca we Frankfurcie nad Odrą. W przedmiocie w/w zdarzenia postępowanie 
było prowadzone przez Niemieckie organy ścigania, w toku którego ustalono, iż nie było 
udziału osób trzecich a śmierć nastąpiła w wyniku urazów wielonarządowych. Śledztwo 
prowadziła również Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim. Śledztwo miało 
doprowadzić do ustalenia czy wychowanka podjęła decyzję o odebraniu sobie życia 
w wyniku działania innych osób, np. poprzez namowę, udzielenie jej pomocy czy złe 
traktowanie. W toku dochodzenia ustalono, iż w placówce w której przebywała nikt nie 
traktował jej źle, starano się udzielić wychowance jak największej pomocy i wsparcia. 
W dniu 17.11.2016 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa (Sygn. akt PR 1 
Ds.790.2016) wobec ustalenia braku znamion czynu zabronionego -  art. 17 §1p2kpk.

Tab. 4 - liczba wychowanków, którzy opuścili placówkę w 2016 roku, z podaniem przyczyny 
opuszczenia.

Miesiąc

Liczba 
wychowanków, 
którzy opuścili 

placówkę 
w 2016 r.

Powrót 
do domu 
rodzinne 

go

Usamodzielnienie
Umieszczenie w rodzinie:

Umieszczenie w 
placówce 

socjalizacyjnej/ 
domu 

dziecka/DPS

Inna
przyczyna

zastępczej preadopcyjnej

luty 1 0 0 0 0 0 1 - śmierć 
samobójcza

kwiecień 1 1 0 0 0 0 0

maj 1 0 1 0 0 0 0

listopad 1 0 0 0 1 0 0

O gółem : 4 1 1 0 1 0 1

2.4 Liczba wychowanków kontynuujących naukę, z wyszczególnieniem szkół, 
do których uczęszczają:

Wg stanu na dzień 31.12.2016 roku:

• szesnaścioro wychowanków uczęszczało do Zespołu Szkół w Cybince;
• sześcioro uczęszczało do Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego 

w Słubicach;
• troje uczęszczało do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 

Niesłyszących w Szczecinie;
• jedna wychowanka uczęszczała do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 

w Słubicach;
• jedna wychowanka uczęszczała do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie 

Odrzańskim;
• jeden wychowanek uczęszczał do Przedszkola Publicznego w Cybince;
• jedna wychowanka uczęszczała do Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Zielonej Górze;
• jedna wychowanka uczęszczała do szkoły podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym nr 2 w Godzięcinie;



• jedna wychowanka uczęszczała do szkoły podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kruszwicy.

Tab. 5 -  Szkoły, do których uczęszczają wychowankowie.

Nazwa Szkoły Liczba wychowanków

Zespół Szkół w Cybince 16

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach 6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących w Szczecinie

3

Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kośnie Odrzańskim 1

Przedszkole Publiczne w Cybince 1

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Godzięcinie 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy 1

2.5 Sytuacja prawna wychowanków:

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wśród dzieci przebywających w placówce:

• wobec 16 wychowanków - rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską, z czego 8 
to półsieroty;

• 10 wychowanków ma uregulowaną sytuację prawną - rodzice są pozbawieni władzy 
rodzicielskiej, z czego 5 to półsieroty;

• wobec 1 wychowanka -  jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej zaś 
drugi ma ograniczoną władzę rodzicielską;

• wobec 1 wychowanka -  jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską zaś 
drugi ma zawieszoną władzę rodzicielską;

• 1 wychowanka-jest sierotą;
• 2 wychowanki -  są pełnoletnie, z czego 1 jest półsierotą.
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Tab. nr 6 sytuacja prawna wychowanków

Liczba wychowanków, wobec których rodzice mają 
ograniczoną władzę rodzicielską

16 -  z czego 8 to półsieroty

Liczba wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną- 
rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej

10 -  z czego 5 to półsieroty

Liczba wychowanków, wobec których jeden z rodziców 
jest pozbawiony władzy rodzicielskiej a drugi ma 
ograniczoną władzę rodzicielską

1

Liczba wychowanków wobec których jeden rodzic ma 
ograniczoną władzę rodzicielską zaś drugi zawieszoną

1

Liczba sierot 1

Pełnoletni wychowankowie 2 - z czego jedna jest półsierotą

Liczba wychowanków zgłoszonych do przysposobienia 
w 2016 roku

5

Liczba wychowanków zakwalifikowanych do 
przysposobienia

1

Liczba wychowanków przysposobionych 1

2.6 Współpraca placówki z innymi instytucjami:

Realizując wytyczne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.), Placówka Opiekuńczo -  
Wychowawcza „Nasza Chata” w Cybince współpracuje w zakresie ustawowej działalności z: 
Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądami 
Rejonowymi oraz Okręgowymi, kuratorami, asystentami rodziny, Ośrodkiem Adopcyjnym 
w Gorzowie Wlkp., Komendą Powiatową Policji w Słubicach, Posterunkami Policji, Urzędami 
Miasta i Gminy.

Placówka pozostawała również w stałej współpracy ze szkołami, do których 
uczęszczali wychowankowie, w tym: ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w Słubicach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących 
w Szczecinie, Zespołem Szkół w Cybince, Zespołem Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, Technikum Nr 3 
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze, Szkołą Podstawową przy Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Godzięcinie, Szkołą Podstawową przy Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy, Przedszkolem Publicznym w Cybince.

Współpraca z instytucjami oraz szkołami miała na celu w szczególności bieżącą 
ocenę sytuacji dziecka przebywającego w placówce, której dokonuje zespół do spraw 
okresowej oceny sytuacji dziecka.

W 2016 roku w placówce odbyło się 15 posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 
dziecka, które miały na celu:
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• ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
• analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
• modyfikację planu pomocy dziecku;
• monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną 

umożliwiającą przysposobienie;
• ocenę stanu zdrowia wychowanków i jego aktualnych potrzeb’
• ocenę możliwość powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy 

zastępczej;
• informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy 
społecznej;

• omówienie sytuacji szkolnej wychowanków, w tym formy współpracy ze szkołami, 
oceny, zachowanie oraz frekwencję każdego z wychowanków.

Z posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w placówce 
sporządzane są karty posiedzeń wraz z wnioskami końcowymi, dotyczącymi zasadności 
dalszego pobytu dziecka w placówce. Karty posiedzeń przesyłane są do Sądów Rodzinnych, 
właściwych dla miejsca zamieszkania wychowanka.

2.7 Działania placówki na rzecz powrotu dzieci do rodziny:

Realizując wytyczne art. 93 ustawy dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej w zakresie pracy z rodziną biologiczną placówka podejmuje 
działania mające na celu odbudowanie więzi poprzez;

1. Współpracę z asystentami rodzin oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 
powrotu dzieci do rodzin naturalnych, m.in. Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, 
Sądami Rejonowymi Wydział Rodzinny i Nieletnich, Ośrodkiem Adopcyjnym;

2. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej poprzez kontakt 
z Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu uzyskania dla rodziny dodatkowej pomocy 
finansowej z tytułu urlopowania dzieci w domach rodzinnych;

3. Pomoc rodzinom w formułowaniu wniosków do sądu o uzyskanie stałego bądź 
okresowego urlopowania;

4. Umożliwianie częstego urlopowania wychowankom, którzy posiadają postanowienie 
Sądu w tym zakresie;

5. Organizowanie jednodniowych wyjazdów wychowankom, którzy nie posiadają zgody 
sądu na urlopowanie;

6. Monitorowanie sytuacji socjalno-bytowej przy współpracy z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej;

7. Pomoc psychologiczną polegającą na:
• podnoszeniu motywacji rodziców do realizacji założonych celów w ich pracy 

z dzieckiem;
• wspieraniu opiekunów w sytuacjach kryzysowych;
• pracy z opiekunami oraz dzieckiem poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

i poprawianiu relacji;
9. Podtrzymywanie kontaktów telefonicznych i osobistych wychowanków z ich 

rodzinami;
10. Pomoc w zakresie metod wychowawczych stosowanych względem dziecka;
11. Kreowanie prawidłowych postaw rodzicielskich;
12. Angażowanie opiekuna w działania wychowawcze względem dziecka;
13.Angażowanie opiekuna w sytuację szkolną dziecka poprzez informowanie

o postępach w nauce i problemach z jakimi boryka się dziecko oraz udział rodziców 
w spotkaniach z nauczycielami;
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14. Udział rodziców i osób bliskich dziecku w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka.

Jednym z elementów pracy z rodziną biologiczną jest umożliwienie dziecku pobytu 
w domu w okresie świąt oraz dni wolnych od nauki.

Wśród dzieci umieszczonych w placówce: 
a/ urlopowania stałe do domu rodzinnego lub rodziny posiadało - 22 dzieci, 
b/ urlopowanie okresowe -  3 dzieci.

2.8. Działalność kulturalna, sportowa i integracyjna placówki:

W trosce o rozwój i aktywne spędzanie wolnego czasu pracownicy placówki 
w minionym roku zorganizowali i przeprowadzili wiele projektów, akcji i warsztatów, wśród 
których na szczególną uwagę zasługują:

• udział w akcji „ Pola Nadziei” - po raz drugi placówka przystąpiła do akcji „Pola 
Nadziei”, w ramach której wychowankowie wraz z młodzieżą ze słubickich szkół 
rozdawali żonkile, zbierali datki wspierające funkcjonowanie Hospicjum Domowego 
Św. Wincentego a’Paulo w Słubicach;

• udział w konkursie „Stop Dopalaczom” - Podopieczni „Naszej Chaty” wzięli udział 
w konkursie „Stop Dopalaczom”, organizowanym przez Główny Inspektorat 
Sanitarny. Celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej zdrowego trybu życia wolnego od nałogów, uwrażliwienie na 
szkodliwość substancji typu „dopalacze” oraz zachęcanie do wyrażania swojej opinii 
w istotnych w obszarze społecznym tematach;

• udział w Pikniku z okazji Światowych Dni Pieczy Zastępczej -  na zaproszenie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wychowankowie „Naszej 
Chaty” w dniu 21 maja 2016r., wzięli udział w pikniku w ramach Światowych Dni 
Pieczy Zastępczej. Piknik rodzinny odbył się na terenie Słubickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Młodzież z „Naszej Chaty" również zaangażowała się w organizację 
zabaw sportowych dla uczestników pikniku. Przygotowane zostały zawody sportowe, 
które prowadzili wychowankowie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczestników;

• obóz harcerski w Mrzeżynie - wychowankowie placówki po raz kolejny wzięli udział 
w 14 -  dniowym obozie harcerskim, zorganizowanym przez hufiec Związku 
Harcerstwa Polskiego w Słubicach. Motywem przewodnim obozu były losy owianego 
sławą Zawiszy Czarnego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych rycerzy polskich. 
Każdy z obozowiczów miał okazję wykazać się swoimi umiejętnościami 
i zdolnościami. Sprawność fizyczną testowana była w czasie wyjścia do parku 
linowego. Spryt podczas leśnych gier terenowych, a wytrwałość zweryfikował rejs 
Czerwonym Szkwałem. Umiejętność radzenia sobie w niełatwych warunkach Młodzi 
Rycerze i Damy Dworu nabywali podczas warsztatów z Leśnego Gotowania. Sztuka 
współpracy w drużynie rycerskiej ujawniła się podczas Rycerskiej Olimpiady. 
Natomiast umiejętności intelektualne, jak np., zmysł ekonomiczny miał szansę ukazać 
się światu podczas Jarmarku na Zamku;

• kolonia w Kątach Rybackich - wyjazd dzieci na kolonię dzięki pomocy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Pobyt w Kątach Rybackich to czas spędzony 
na aktywnościach sportowych , zajęciach tanecznych oraz integracyjnych;

• Obchody Dnia Niepodległości - obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele 
Parafialnym. Po mszy delegacja wychowanków, wychowawców wraz z władzami 
gminy, Rady Miejskiej, kombatantów, strażaków, policji, uczniów, harcerzy, jednostek 
organizacyjnych gminy i powiatu, oraz mieszkańców przemaszerowały pod tablicę
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upamiętniającą walczących o niepodległość, gdzie złożyli kwiaty oraz oddały hołd 
tym, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny;

• Bieg Niepodległościowy - świętowanie Dnia Niepodległości to nie tylko udział 
w oficjalnych obchodach ale również sportowa wieloletnia, słubicka tradycja. 
W ramach Narodowych Biegów Niepodległości o Puchar Słubic dzieciaki z „Naszej 
Chaty” wzięły udział w/w imprezie. Do udziału w biegach trwały intensywne 
przygotowania pod okiem wychowawcy;

• udział w warsztatach transgranicznych „Świąteczna Choinka życzeń” - W dniach 
od 24.11 do 21.12 we Frankfurcie nad Odrą organizowany był polsko-niemiecki 
jarmark świąteczny. Tematem przewodnim były „Baśnie i bajki”. Dzieci z „Naszej 
Chaty” w Cybince wzięły udział w dniu 27.11.2016 r. w warsztatach świątecznych, 
podczas których zostały stworzone bombki z życzeniami do polsko-niemieckiej 
choinki marzeń. Następnie dzieci miały okazję zwiedzić jarmark świąteczny oraz 
skorzystać ze słodkości oferowanych na jarmarku takich jak pierniki, owoce 
w czekoladzie, karmelizowane orzechy itp. W warsztatach udział wzięły również 
dzieci z frankfurckiego Domu Dziecka. Uroczyste zawieszenie bombek miało miejsce 
w dniu 10.12.2016 r. w Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą. Podczas 
uroczystości odbyło się przedstawienie przygotowane przez dzieci ze szkoły 
muzycznej w Słubicach oraz koncert kolęd. Poza tym w tym dniu Św. Mikołaj rozdał 
również prezenty dla dzieci;

• udział w konkursie plastycznym „Motocykl Twoich Marzeń” - 11 grudnia 
wychowankowie wzięli udział w konkursie „Motocykl Twoich Marzeń”, organizowanym 
przez klub motocyklowy Wild Road-Star. Dwoje z wychowanków "Naszej Chaty" 
zajęło pierwsze oraz drugie miejsce, za co, tuż przed świętami, otrzymali wspaniałe 
nagrody. Z prac konkursowych powstał kalendarz na rok 2017;

• udział w zabawie mikołajkowo-integracyjnej dla osób niepełnosprawnych -12 
grudnia odbyła się Mikołajkowa Zabawa Integracyjna z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Wychowankowie „Naszej Chaty” wzięli 
udział w przygotowaniu i prowadzeniu zabaw integracyjnych dla zaproszonych gości;

• spotkanie z przedstawicielami Fundacji Banku PKO BP - 13 grudnia dzieciaki 
odwiedzili przedstawiciele Fundacji Banku PKO BP. W ramach akcji "Paczka dla 
nastolatka" wychowankowie placówki otrzymali kosmetyki oraz słodycze. Spotkanie 
przebiegło w przyjaznej i świątecznej atmosferze oraz było wstępem do dalszej 
współpracy w zakresie edukacji dzieci. Będzie ona dotyczyć m.in. zakładania 
rachunków czy innych, oferowanych przez banki, usług dla młodych ludzi;

• Mikołajki z Falubazem - 20 grudnia mieszkańców „Naszej Chaty” odwiedzili goście 
z klubu Falubaz wraz z klubową maskotką oraz św. Mikołajem. W ramach spotkania 
dzieci przystroiły choinkę w czym uczestniczyli także goście. Wychowankowie dostali 
od Mikołaja upominki. Ponadto dzieci otrzymały zaproszenie na wybrany przez siebie 
mecz Falubazu;

• Spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Razem Łatwiej” - 20 grudnia placówkę 
odwiedzili przedstawiciele Fundacji „Razem Łatwiej”. Zajmuje się ona pomocą 
dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Przedstawicielki fundacji obdarowały 
wychowanków różnymi słodkościami;

• Wyjazd do Parku trampolin „Skokoloco” 21 grudnia wychowankowie placówki, 
z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, byli w Zielonej Górze w parku 
trampolin. Dzieci miały w pełni zorganizowany pobyt, a zajęcia prowadziło dwóch 
trenerów. Wychowankowie zapoznawali się z salą zabaw, uczyli się skakać na 
trampolinach. Trenerzy pokazywali i uczyli dzieci, jak bezpiecznie korzystać z sali 
zabaw oraz jak robić przewroty w powietrzu. Dla wychowanków zostały 
zorganizowane również różne gry i zabawy: gra w zbijaka, zawody sportowe czy gra 
w kosza. Po wyczerpującym treningu wychowankowie zostali zabrani do restauracji. 
Wyjazd został zorganizowany dzięki pomocy darczyńców, którzy dokonywali wpłat na 
konto placówki.
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Ponadto w placówce organizowane są cykliczne warsztaty tematyczne, podczas których 
wychowankowie wykonują okolicznościowe kartki świąteczne, ozdoby, prace plastyczne. 
Tradycją placówki jest już przygotowywanie przez wychowanków oraz wychowawców 
okolicznościowych ozdób, które następnie stanowią wystrój, zarówno części mieszkalnej jak
i administracyjnej.

W okresie Świąt zarówno Wielkanocnych jak i Bożonarodzeniowych w placówce 
organizowane są warsztaty kulinarne, których celem jest przybliżenie wychowankom tradycji 
świątecznych.

2.9 Pomoc psychologiczna wychowankom i rodzinom

Wszyscy wychowankowie placówki objęci są pomocą psychologiczną. Spotkania 
z psychologiem mają na celu:

• omówienie problemów występujących w rodzinie (praca nad niską samooceną, 
poczuciem odrzucenia, braku miłości, lękami);

• praca nad podniesieniem poczucia akceptacji, przynależności;
• pomoc w usamodzielnianiu;
• objaśnianie i utrwalanie norm społecznych;
• praca nad nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji;
• objaśnianie zasad współpracy i współżycia społecznego;
• nauka nowych sposobów radzenia sobie z emocjami;
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych;
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych (bez użycia 

przemocy fizycznej czy werbalnej);
• praca nad zapobieganiem przejawiania zachowań demoralizujących;
• pomoc w zrozumieniu sytuacji trudnej;
• pomoc w nazywaniu i wyrażaniu emocji związanych z kontaktem (brakiem kontaktu) 

z rodziną;
• integrowanie z pozostałymi wychowankami;
• interwencja w sytuacji wystąpienia trudności wychowawczych;
• rozwijanie motywacji do osiągnięć szkolnych.

Spotkania psychologa z rodziną mają na celu:

• budowanie planu rozwiązania problemów rodzinnych oraz planu odzyskania dzieci;
• intensywna praca nad relacjami łączącymi rodziny z wychowankami;
• udzielanie wsparcia informacyjnego;
• wyjaśnienie niezrozumiałych reakcji dziecka w trakcie pobytu dziecka w domu;
• omawianie obaw opiekunów związanych z kontaktem z dzieckiem;
• udzielanie instrukcji, na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem;
• motywowanie do regularnego kontaktu z dzieckiem oraz do rozpoczęcia pracy nad 

własnymi problemami;
• udzielanie wsparcia emocjonalnego;
• przekazywanie informacji dotyczących procesu adaptacji dziecka w placówce, 

aktualnych problemów i sukcesów, postępów szkolnych;
• omówienie trudności występujących w rodzinie;
• motywowanie do poszukiwania wsparcia i pomocy;
• angażowanie najbliższych w proces wychowawczy;
• motywowanie do podjęcia działań umożliwiających poprawę sytuacji socjalno- 

bytowej.
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3. Prace remontowe

W 2016 r. zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na odmalowaniu
i odświeżeniu pomieszczeń w części mieszkalnej placówki. Zakupiono również niezbędne 
wyposażenie w postaci łóżek oraz kabin natryskowych.

4. Struktura zatrudnienia:

Tab. 7 - Analiza zatrudnienia wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa komórki 
organiz.

Stanowisko pracy
Wymiar 

czasu pracy
Liczba pracowników na 

31.12.2016
zatrudnionych etatów

Administracja

Dyrektor Pełny 1 1
Gł. Księgowy Pełny 1 1
Administrator Pełny 1 1

Inspektor Pełny 1 1

Kadra dydaktyczno- 
wychowawcza

Wychowawca Pełny 15 14
Pedagog Pełny - 1

Psycholog Pełny 1 1
Pracownik socjalny Pełny 1 1

Stanowiska obsługi
Pomoc wychowawcy Pełny 3 3

Kierowca -  
konserwator

Pełny 1 1

Sprzątaczka niepełny 1 3/4

5. Finansowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w  2016 
roku:

Tab. 8 -  Dochody i wydatki.

Budżet 2016 /ogółem/ 1 376 886,00
Wykonanie budżetu 2016r. 1 371 473,72
Wydatki związane z zatrudnieniem 982 953,45
Pozostałe wydatki ogółem 388 520,27
w tym:
- opłaty/podatki, energia, gaz, woda 74 716,95

-środki żywności 66 498,17

- materiały medyczne oraz leki 6 178,22

-odzież, obuwie 17 846,59
-materiały, wyposażenie (tzw.rzeczówka) 47 025,19

- podręczniki i inne art.szkolne 2 943,81
- prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze 10 676,00

- oświata i wychowanie 15 111,18
- dopłaty do biletów 5631,11

- kultura i sztuka 2 055,80
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