
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

PS-KNPS.431.2.13.2016.HB

( OWrocław, dnia l\  Q  lipca2016r.

Pani
Agnieszka Tekiela
Dyrektor
Domu Dziecka w  Górcu

W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W związku z pismem Dyrektora Zespołu ds. Edukacji i Wychowania Biura 

Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie (ZEW.441.369.2016.AS z dnia 22 kwietnia 2016 r.) 

w sprawie rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu Dziecka w Górcu, 

w  dniach 13 i 14 czerwca została przeprowadzona w w/w Placówce kontrola w  trybie 

uproszczonym. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie inicjującym, działania 

kontrolne przeprowadzono w zakresie:

1) zapewniania dzieciom warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań,

2) organizacji czasu wolnego dzieci,

3) umożliwiania wychowankom kontaktów z rodziną biologiczną,

4) przestrzegania praw dziecka,

5) „wydarzeń nadzwyczajnych” mających miejsce w Placówce w latach 2014 -  2016. 

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Honorata Borowiec -  starszy 

inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Grażyna Zielińska -  starszy inspektor 

wojewódzki -  kontroler, na podstawie Zarządzenia Nr 136 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

1 czerwca 2016 r. oraz upoważnienia Nr PS-KNPS.0030/183/16 wydanego przez Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu w  dniu 9 czerwca 2016 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli jednostki pod 

numerem 25.

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zadań w w/w obszarze była Pani Agnieszka 

Tekiela -  Dyrektor Domu Dziecka w Górcu.

/fb}
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Obszar objęty kontrolą ocenia się pozytywnie, a uzasadnieniem oceny jest stan 

faktyczny i prawny ustalony na podstawie oświadczeń Dyrektora, przedłożonych 

dokumentów oraz przeprowadzonych zgodnie art. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej rozmów z dziećmi obecnymi w Placówce.

Na dzień kontroli, tj. 13 czerwca 2016 r. w ewidencji Domu Dziecka w Górcu zapisanych 

było 28 wychowanków, na co dzień w Placówce przebywa 17 dzieci, pozostali 

to wychowankowie przebywający w internatach, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 

i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, wracający do Domu Dziecka na weekendy 

(3 osoby) lub urlopowani tylko w święta, ferie lub wakacje.

Ad. 1.

Dzieci przebywające w  Domu Dziecka w Górcu korzystają z następujących zajęć:

- zajęcia prowadzone przez terapeutę zajęciowego tj. artystyczne, relaksacyjne, kulinarne; 

zajęcia odbywają się w pracowni artystycznej wyposażonej w niezbędny sprzęt, materiały 

do pracy różnymi technikami, w zależności od zainteresowań dzieci, pracownia jest na 

bieżąco doposażona (20 dzieci),

- zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez pedagoga - są to zajęcia 

kompensacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, socjoterapii (22 dzieci),

- zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa - są to zajęcia 

o charakterze terapeutycznym, prowadzone na postawie corocznie opracowywanych planów 

pracy, uwzględniających najczęstsze problemy wychowanków w obszarze rozwoju 

emocjonalnego, społecznego, seksualnego, przygotowania do samodzielności oraz rozwoju 

zainteresowań (22 dzieci),

- zajęcia sportowe w szkołach (2 dzieci),

- zajęcia pozalekcyjne w szkołach typu taniec zumba, dodatkowe lekcje historii (3 dzieci)

- zajęcia prowadzone w placówce przez wolontariuszy, tj. język angielski dla chętnych, 

zajęcia plastyczne, taneczne, aerobik (15 dzieci),

- zajęcia wychowawcze organizowane w placówce:

wśród zajęć wychowawczych dużą część zajmują zajęcia sportowo -  rekreacyjne. Młodzież 

korzysta z siłowni samodzielnie po ukończeniu 16 r.ż. lub pod opieką wychowawcy. 

Wychowawcy organizują zajęcia w zależności od zainteresowań dzieci: gra w piłkę nożną 

(w 2015 roku Dom Dziecka zajął III miejsce w Turnieju Piłkarskim Zespołów Placówek 

Opiekuńczo -  Wychowawczych w Trzebnicy), gra w siatkówkę, tenis stołowy, jazda 

na rowerach, majsterkowanie, zajęcia taneczne, zajęcia wokalne, śpiew przy
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akompaniamencie pianina, gitary, nauka gry na pianinie, gitarze, przygotowanie 

przedstawień, teatrzyków (w 2015 roku Dom Dziecka zajął I miejsce w Przeglądzie Jasełek 

w  Strzelińskim Ośrodku Kultury), zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, w  tym przygotowanie 

ozdób Domu i pokoi, szycie na maszynie np. etui na telefony lub ozdobnych firan do pokoi. 

Troje wychowanków posiada mało popularne zainteresowania (paramilitarne, pomoc 

przedmedyczna, hodowla rybek akwariowych), w zgłębianiu których znajdują pomoc 

u wychowawców Placówki.

Ponadto 10 wychowanków w okresie luty - kwiecień 2016 r. uczestniczyło w  zajęciach 

edukacyjnych dotyczących cyberprzemocy. Zajęcia zorganizowane były przez 

Stowarzyszenie ADESSE w ramach projektu „Z rozwagą w sieci”. Okresowo organizowane 

są także zajęcia dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzane przez Państwową Powiatową 

Straż Pożarną w Strzelinie oraz zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej 

przeprowadzane przez pielęgniarkę zatrudnioną w Placówce. Zajęcia te cieszą się 

zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży.

Placówka próbuje również zainteresować dzieci wolontariatem -  dwie wychowanki w  2015 

roku brały udział w przygotowaniu wydarzeń kulturalnych w Stowarzyszeniu „Ustrzel” . Dom 

Dziecka w Górcu otrzymał w związku z tym Dyplom Uznania za propagowanie wśród 

młodzieży idei wolontariatu, a młodzież otrzymała indywidualne certyfikaty.

Podkreślić należy, iż Placówka finansuje dzieciom wszystkie organizowane przez szkołę 

1- dniowe wycieczki klasowe, a także inne wyjścia z klasą np. do kina, na przedstawienia 

teatralne. Umożliwia się również dzieciom wyjazdy 2 lub 3 - dniowe ze szkołą, ale opłacenie 

takiej wycieczki zależne jest od możliwości finansowych Placówki oraz jest formą nagrody 

wychowawczej.
(Dowód: akta kontroli str. 55-58, 64-66)

Ad.2.

W Domu Dziecka w Górcu przy organizacji czasu wolnego dzieci uwzględniane jest zdanie 

wychowanków, wiele decyzji podejmowanych jest wspólnie z dziećmi a sprzyjają temu 

cyklicznie odbywające się „społeczności” tj. spotkania wychowawców i wychowanków danej 

grupy. W dni nauki szkolnej czas wolny dzieci najczęściej spędzają przed telewizorem lub 

komputerem.

Za organizację wyjść i wycieczek dla dzieci i młodzieży w Placówce odpowiedzialni są 

wychowawcy oraz pedagog. Z wykazu sporządzonego na podstawie sprawozdań 

wychowawców stwierdzono, iż wychowankowie w roku szkolnym 2015/2016:
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- wielokrotnie odbywali piesze wycieczki do Strzelina, w ramach których spędzali czas 

w Parku Miejskim, robili samodzielne zakupy ucząc się rozsądnego gospodarowania 

kieszonkowym,

- uczestniczyli w  wycieczkach rowerowych na trasie Górzec -  Strzelin -  Chociwel -  Górzec,

- uczestniczyli w  organizowanych wyjazdach do Aąuaparku w Strzelinie oraz na basen 

odkryty,

- brali udział w  ważnych uroczystościach w Strzelinie: Święto 1 Maja, Święto 3 Maja, 

11 listopada, uroczystość pogrzebowa byłego dyrektora Domu Dziecka, udział w Pasterce 

Bożonarodzeniowej, I Komunia Święta i Bierzmowanie wychowanków,

- zwiedzili klasztor cysterski w Henrykowie,

- uczestniczyli w  „Przeglądzie Jasełek”,

- wielokrotnie brali udział w wyjazdach do kina i „Dziecinady” w Strzelinie, do Kręgielni 

i na bilard do Oławy, do Mc Donalda,

- uczestniczyli w zajęciach z sekcji łucznictwa w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzelinie,

- spotykali się integracyjnie przy ognisku z wychowankami Domu Dziecka w Ludowie 

Polskim oraz w Arboretum w Wojsławicach i w Krupskim Młynie,

- uczestniczyli w  wyjazdach do restauracji, pizzerii oraz na lody i słodki poczęstunek 

np. z okazji Dnia Dziecka,

- zaangażowani byli również w porządkowanie grobu byłego podopiecznego i odwiedzali 

groby osób im bliskich.

W przygotowanym przez Dyrektora Placówki wykazie wycieczek i wyjazdów, w  których 

brali udział wychowankowie Domu Dziecka w Górcu znalazły się:

- 03.09.2015 r. - Półfinał akcji Tauron w Wałbrzychu (6 dzieci),

- 25.09.2015 r. (13 dzieci) i 07.05.2016 r. (18 dzieci) - mecz Śląska -  Wrocław, udział 

w ramach akcji „Dzieci na stadionie”,

- 14.10.2015 r. - Kopalnia w Wałbrzychu, integracja dzieci z Domów Dziecka w Górcu 

i Ludowie Polskim (27 dzieci),

- 22.11.2015 r. - Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka (17 dzieci),

- 19.12.2015 r. (22 dzieci) i 12.02.2016 r. (18 dzieci) - lodowisko w  Świdnicy, integracja 

dzieci z Domów Dziecka w Górcu i w Ludowie Polskim,

- 03.01.2016 r. - udział w spektaklu „Podróż do Betlejem” w Zakościelu (12 dzieci),

- 01.02.2016 r. - Hydro-polis we Wrocławiu (16 dzieci),

- 02.02.206 r. - wyjazd na kręgle do Wrocławia (19 dzieci),

- 07.02.2016 r. - Kino Arkady Wrocław (17 dzieci),
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- 10.02.2016 r. - Bobolandia we Wrocławiu; integracja dzieci z Domów Dziecka w Górcu 

i Ludowie Polskim (15 dzieci),

- 13.02.2016 r. - Teatr Lalek we Wrocławiu (12 dzieci).

W dniu kontroli w Placówce częściowo zaplanowane już były tegoroczne wyjazdy 

wakacyjne: 15 dzieci z kadrą Placówki ma pojechać na kolonie do Ośrodka Autentycznego 

Wypoczynku "RELAKS" nad jeziorem w Wieleniu, ponadto 6 dzieci wyjedzie na kolonię 

zorganizowaną przez Gminę Strzelin a jedna wychowanka na kolonię zorganizowaną przez 

Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie.
(Dowód: akta kontroli str.51-53,63-66)

Ad. 3.

Dyrektor Domu Dziecka w Górcu, oświadczyła, iż z rodzinami wychowanków pracują 

wychowawcy oraz pracownik socjalny. Po przyjęciu wychowanka do Placówki pracownik 

socjalny nawiązuje kontakt z rodziną dziecka w  miejscu ich zamieszkania. Zostaje 

przeprowadzony wywiad środowiskowy, na postawie którego pracownik socjalny sporządza 

plan pracy z rodziną. Ustalane są wówczas możliwości rodziny odnośnie zabierania dziecka 

na przepustkę. W trakcie trwania przepustek, pracownik socjalny monitoruje sytuację 

rodzinną. Każdorazowo z wizyty w środowisku sporządza notatki służbowe, a następnie 

ich kopie przekazuje wychowawcy prowadzącemu indywidualny proces wychowawczy 

dziecka.

Kierunek pracy z rodziną ustalany jest podczas posiedzeń Stałego Zespołu ds. oceny sytuacji 

dziecka w  placówce, które odbywają się cyklicznie co 6 miesięcy. Jeśli sytuacja rodzinna 

nie pozwala na urlopowanie dzieci, wówczas umożliwia się wychowankom wyjazd 

do rodziców „w odwiedziny” - dziecko jedzie do domu rodzinnego na 2 - 3 godziny 

w obecności pracowników Domu, najczęściej wychowawcy.

Wychowawcy utrzymują z rodzicami i krewnymi dzieci również kontakt telefoniczny. 

W Placówce do dyspozycji wychowawców i wychowanków jest służbowy telefon 

komórkowy. Zabezpieczone są w ramach abonamentu rozmowy bez limitu na telefony 

komórkowe niezależnie od sieci oraz telefony stacjonarne w  kraju. Dzieci mogą więc 

odbierać telefony od rodzin oraz je wykonywać. Wychowawcy utrzymują systematyczny 

kontakt telefoniczny z rodzicami dzieci, informując ich o ważnych wydarzeniach z życia 

dziecka, zachęcając do starania się o przepustki, prosząc, by odwiedzili dzieci, częściej z nimi 

rozmawiali, choćby telefonicznie. Wielokrotnie wychowawcy rozmawiają nt. dzieci z ich 

rodzicami w sytuacji przyjazdu rodzica po dziecko na przepustkę. Z częścią rodziców udało 

się wypracować zasadę i obustronną potrzebę rozmowy. Wychowawcy motywują rodziców
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do wypełniania zobowiązań nałożonych na nich przez Sąd (terapia odwykowa, trening 

umiejętności wychowawczych, podjęcie pracy) jako warunku powrotu dzieci pod ich opiekę. 

W uzasadnionych sytuacjach motywują rodziców do wystąpienia do Sądu o powrót dziecka 

do domu rodzinnego. Rodzice oraz bliscy dzieci zapraszani są do Górca na uroczystości 

ważne dla ich dzieci: I Komunię Świętą, Bierzmowanie, urodziny dzieci, Dzień Matki, Dzień 

Ojca, Festyn Rodzinny i inne.

Jeśli brak jest jakiejkolwiek współpracy bądź efektów wielomiesięcznej pracy wychowawcy 

i specjalistów z rodziną, wówczas Placówka występuje do Sądu o uregulowanie sytuacji 

prawnej dzieci. Obecnie w Placówce jest 8 wychowanków, których rodzice zostali 

pozbawieni władzy rodzicielskiej i dzieci zostały zgłoszone do adopcji, natomiast dla 3 toczy 

się postępowanie odnośnie pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców. W ramach pracy 

z rodziną pracownik socjalny oraz wychowawcy współpracują z asystentami rodzin, 

pracownikami ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 

z sądami. Placówka dokłada starań, by kontakt ze sobą utrzymywało rodzeństwo 

przebywające na co dzień w  młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub socjoterapii 

czy w internacie szkolnym, by uczyć ich kontaktu ze sobą, potrzeby rozmowy, utrzymywania 

dobrych relacji pomimo odległości i rzadkich spotkań.
(Dowód: akta kontroli str. 59-60,63-66)

M A :

Na podstawie informacji uzyskanych od wychowanków stwierdzono:

• Wychowankowie Placówki znają swoją sytuację rodzinną i prawną, biorą udział

w podejmowanych wobec nich decyzjach i mają prawo do wyrażenia własnych

poglądów.

o W Placówce wychowankom zapewnia się odpowiednie wyżywienie, odzież oraz 

środki higieny osobistej.

• Wychowankowie realizują obowiązek szkolny lub nauki, Placówka zapewnia

im wyposażenie w podręczniki i przybory szkolne.

•  Wychowankowie otrzymują comiesięcznie kwotę pieniężną do własnego 

dysponowania zgodnie z Regulaminem Przyznawania Kieszonkowego, która 

w zależności od zachowania, stosunku do obowiązku szkolnego i zaangażowania 

w sprawy Domu może zostać zwiększona lub czasowo pomniejszona w przypadku np. 

samowolnego opuszczania Placówki, zaniedbywania obowiązku szkolnego, kradzieży, 

używania przemocy wobec młodszych i słabszych, spożywania alkoholu, palenia
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papierosów. Minimalna kwota jaką wychowanek otrzymuje, nawet po pomniejszeniu, 

wynosi 12 zł.

• Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej:

wszystkie dzieci zapisane są do lekarza pierwszego kontaktu w  Przychodni „Medicus” 

w Strzelinie. Ponadto korzystali z pomocy specjalistów: stomatologa, okulisty 

-  ok. 10 dzieci, laryngologa -  8 dzieci, ortodonty -  2 dzieci, kardiologa -  4 dzieci, 

nefróloga -  1 dziecko, alergologa -  2 dzieci, endokrynologa -  3 dzieci, chirurga 

dziecięcego -  1 dziecko, neurochirurga -  1 dziecko, protetyka -  1 dziecko, ortopedy -  

5 dzieci, psychiatry -  3 dzieci, neurologa -  4 dzieci, dermatologa -  2 dzieci, 

ginekologa -  5 dziewcząt.

W Placówce zatrudniona jest na XA  etatu pielęgniarka.
(Dowód: akta kontroli str.43-47,69-7'5, 61-67)

Ad. 5.

W Domu Dziecka w Górcu obowiązuje dokument pod nazwą: „Wykaz procedur 

postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych”, do których stosowania zobowiązani 

są wszyscy pracownicy Placówki. W wykazie jest:

1) procedura postępowania w razie samowolnego opuszczenia Domu Dziecka przez 

wychowanka/ niepowrotu z przepustki,

2) procedura postępowania w sytuacjach przemocowych związanych z agresją fizyczną 

między wychowankami,

3) procedura postępowania w  sytuacjach naruszenia nietykalności osobistej 

wychowawcy bądź innego pracownika placówki (wyzwiska, groźby, opluwanie, 

agresja słowna i fizyczna),

4) procedura postępowania w sytuacji spożywania przez wychowanka alkoholu 

na terenie placówki, bądź powrotu do placówki pod jego wpływem,

5) procedura postępowania w przypadku podejrzenia wychowanka o używanie środków 

psychoaktywnych (w tym również lekarstw w  celu wprowadzenia się w  stan 

odurzenia bądź powrotu wychowanka w  takim stanie do placówki),

6) procedura postępowania w  przypadku odnalezienia środków psychoaktywnych 

na terenie Domu Dziecka,

7) procedura postępowania dotycząca zgłoszenia kradzieży przez wychowanka,

8) procedura postępowania w przypadku samookaleczenia wychowanka lub innych 

przejawów autoagresji,
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9) procedura postępowania w przypadku przestępczości seksualnej (w tym zgwałcenia, 

zmuszania do innych czynności seksualnych, udostępnianie treści pornograficznych).
(Dowód: akta kontroli str. 77-85 )

Z oświadczeń Dyrektora oraz przedstawionej dokumentacji wynika, iż w  2016 roku w  Domu 

Dziecka miały miejsce dwa szczególne zdarzenia.

W dniu 25 stycznia 2016 r. 15 - letnia wychowanka niespodziewanie usiadła na parapecie 

okna w budynku Domu Dziecka, grożąc, że z niego skoczy. Pracownicy podjęli wszystkie 

działania zgodnie z przyjętą w Placówce procedurą, jednocześnie powiadamiając 

odpowiednie służby. Pomimo natychmiastowej reakcji ze strony pracowników Placówki 

i Policji dziewczyna wysunęła się policjantowi za okno, wskutek czego doznała uszkodzenia 

kręgu lędźwiowego i porażenia kończyn dolnych. Hospitalizowana była na oddziale 

neurochirurgii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka a następnie 

na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz oddziale rehabilitacji 

ogólnoustrojowej w Szpitalu im. Gromskiego we Wrocławiu. Po powrocie do Placówki 

(16.05.2016 r.) otrzymała wsparcie psychologa, pedagoga i zapewniono indywidualne 

nauczanie. Dziewczyna potrzebowała także opieki indywidualnej i wsparcia podczas 

poruszania się po Placówce. Przygotowano dla niej łóżko rehabilitacyjne oraz niezbędne 

uchwyty i przyrządy w łazienkach. Jednakże wychowanka dalej przejawiała zachowania 

autoagresywne, pomimo zakazu rehabilitanta poruszała się po schodach, nie używała kul, 

nie chciała nosić stabilizatora, odmawiała współpracy w zakresie rehabilitacji i wizyt 

lekarskich, odmawiała zażywania leków. Ponadto była wulgarna, agresywna słownie wobec 

kolegów i koleżanek oraz pracowników. Nawiązała pozytywny kontakt z rodziną strażaka, 

który kierował akcją w  dniu jej wypadku. Państwo Katarzyna i Bartłomiej B. zainteresowali 

się losem wychowanki i podtrzymywali z nią bardzo pozytywne kontakty. Zgodnie 

z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelinie z dnia 1 lipca 2016 r. małoletnia została 

tymczasowo umieszczona w niezawodowej rodzinie zastępczej Państwa B. w Strzelinie. 

Placówka natomiast zadeklarowała dalszą współpracę z rodziną zastępczą w  zakresie 

oddziaływań wychowawczych oraz poradnictwa psychologicznego dla rodziców zastępczych.
(Dowód: akta kontroli str. 87-112 )

Kolejna trudna sytuacja zaistniała w dniu 22.03.2016 r. kiedy to 14 -  letni wychowanek 

uderzył 7 -  letnią wychowankę w krocze. Zgodnie z obowiązującym w Placówce „Wykazem 

procedur postępowania w  trudnych sytuacjach wychowawczych”, mając wiedzę, że miała 

miejsce przemoc fizyczna w sferze intymnej dziewczynki, wychowawca powiadomił o tym 

fakcie Policję. Badanie lekarskie dziewczynki nie wykazało żadnych obrażeń zewnętrznych,
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dziecko otrzymało wsparcie psychologa i pedagoga w Placówce. W stosunku do chłopca już 

wcześniej były podejmowane działania pod kątem zmiany środka wychowawczego - na dzień 

24.03.2016 r. była zaplanowana sprawa w Sądzie Rejonowym w Strzelinie. Z opinii biegłego 

sądowego z zakresu psychologii oraz pedagogiki wynikało, iż wychowanek jest zagrożony 

niedostosowaniem społecznym i wskazano na umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku 

socjoterapii. Od dnia 20.04.2016 r. chłopiec przebywa w Zespole Placówek Specjalnych 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w  Bystrzycy Górnej, do Placówki w Górcu 

przyjeżdża na przepustki, wprawdzie dalej sprawia problemy wychowawcze, jednakże nie 

pojawiły się już więcej żadne zachowania o charakterze seksualnym.

W  wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka w Górcu 

nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197 d ust.l, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, może 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.

(Dowód: akta kontroli str. 113-135 )

L up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

(kontroler)

Do wiadomości:

1. Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
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