
  
                                  Protokół z kontroli problemowej  przeprowadzonej

w Rodzinnym Domu Dziecka w Rakowie
w dniu 13 lipiec 2007 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego 
Urzędu   Wojewódzkiego   w   Kielcach   na   podstawie    upoważnienia   Nr   438,  439,  440 

z   dnia  12.07.2007 r. w następującym składzie:

      1.   Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału,
      2.   Magdalena Dąbrowska – Starszy Inspektor,

3. Anna Konieczna -  Inspektor.

Nazwa i adres placówki:  Rodzinny Dom Dziecka
                                          ul.  70 – lecia Niepodległości 35,
                                          26 – 035 Raków
Dyrektor: Pani Teodozja Gadawska.
Placówka posiada Regon: 292693904,  NIP: 657-24-94-199.
Organ prowadzący: Starosta Powiatu Kieleckiego.
Numer Rejestru Wojewody – 30/2003  (PS.II9014/1).
Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 13 lipca 2007 r.
Kontrolą objęto okres: od 12.07.2006 r. do 13.07.2007 r.

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli:
-   art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz.U.z 2004 r. 

    Nr 64, poz.593), 
-  Rozporządzenie  MPS  z  dnia  14  lutego  2005  r.  w  sprawie  placówek  opiekuńczo-
    wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz.331), 
-  Rozporządzenie MPS z dnia 19 października 2005 r.  w sprawie szczegółowych zasad  
    nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-
    wychowawczych  oraz  nadzoru  nad  działalnością  ośrodków adopcyjno-opiekuńczych  
    (Dz.U. z 2005 r. Nr 214, poz.1812), 
-  Rozporządzenie  MPS  z  dnia  23  marca  2005  r.  w  sprawie  nadzoru  i  kontroli  
     w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) .

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1. Ocena przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych.
a) ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
b) ocena działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania 

przez nich kontaktów z rodzicami,
c) ocena przygotowania placówki do wypełniania specjalistycznych zadań określonych 

w regulaminie,
2. Ocena przestrzegania zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikacjach określonych 

w przepisach dotyczących placówek i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.



W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
-  brak  współpracy  z  Ośrodkiem  Adopcyjno-Opiekuńczym  w  zakresie  sporządzania 
indywidualnych  planów   pracy z dzieckiem, dokonywania oceny zasadności dalszego pobytu 
dziecka  w  placówce,  ustalania  zasad  kontaktów  dziecka  z  rodzicami  oraz  w  zakresie 
okresowej oceny sytuacji dziecka,
-brak  okresowej oceny  sytuacji  dziecka  w  przypadku  nowoprzyjętego  rodzeństwa- Sylwii 
i Żanety,
- brak  zdecydowanych działań mających na  celu  powrót  do  domu  rodzinnego  Aleksandry 
i  Jakuba  lub  w  przypadku  braku  takiej  możliwości,  umieszczenie  dzieci  w  rodzinie 
adopcyjnej.
- dobrze prowadzona dokumentacja dotycząca wychowanków,
- z powodzeniem przeprowadzony proces adopcji rodzeństwa  Kamila i Marcina.

Dyrektor  kontrolowanej  jednostki  może  odmówić  podpisania  protokołu  z  kontroli, 
składając  w  terminie  7  dni  od  jego  otrzymania,  wyjaśnienia  przyczyny  tej  odmowy,  
do  Dyrektora  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Kielcach.

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  po  jednym 
przekazano  Dyrektorowi  Rodzinnego  Domu  Dziecka  w  Rakowie  oraz   Dyrektorowi 
Wydziału  Polityki   Społecznej   Świętokrzyskiego   Urzędu   Wojewódzkiego w  Kielcach. 

Protokół   podpisali:                                                          Ze strony jednostki kontrolowanej:
Ze strony jednostki kontrolującej:                  Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Rakowie 
1. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału,
2. Magdalena Dąbrowska – Starszy Inspektor,
3. Anna Konieczna -  Inspektor.

                              


