
                                          Protokół z kontroli  przeprowadzonej
                                   w  Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kielcach

Nazwa i adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
                                           25-723 Kielce
                                           ul. Struga 1/1
                                           tel. (041) 331-81-25

Placówka posiada: Regon – 291155406, NIP – 959-14-50-827.
Rodzinny  Dom  Dziecka  wpisany  jest  do  Rejestru  Wojewody  –  placówki  
opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze pod nr 12/2001 (PS.II.9014/1).

Podmiotem  prowadzącym  Rodzinny  Dom  Dziecka  Nr  2  w  Kielcach  jest  Prezydent 
Miasta Kielce ,  który  poprzez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach sprawuje 
nadzór  nad  działalnością  rodzinnej  opieki  zastępczej,  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych, 
jednostek  specjalistycznego  poradnictwa,  w  tym  rodzinnego,  oraz  ośrodków  wsparcia, 
domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych (art. 112, ust. 8 ustawy
 z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Dyrektorem placówki jest pani Bogumiła Tuszyńska-Niemczyk.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:
1.Wioletta Wieczorek – kierownik oddziału, na podstawie upoważnienia Nr 24 z  dnia 
                                       25.01.2007 r.
2. Anna Dorożyńska – inspektor, na podstawie upoważnienia Nr 25 z dnia 25.01.2007 r.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu  26 stycznia 2007 r.
Kontrolą objęto okres od 27 styczeń 2006 r. do 26 stycznia 2007 

Podstawy prawne kontroli:
- Art.  22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
 z  2004 r. Nr 64,  poz. 593),
- Rozporządzenie  Ministra  Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z  2005  r.  Nr 37,  poz. 331),
-  Rozporządzenie Ministra  Polityki  Społecznej  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 Ministra Polityki Społecznej 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 zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikacjach określonych  
    w przepisach  dotyczących  placówek i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano następujące zalecenia:

1. Uzupełnić  protokoły  ze  spotkań  z  Ośrodkiem  Adopcyjno  –  Opiekuńczym  w 
informacje dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

2. Indywidualne plany pracy z dzieckiem uzupełnić w jasno sprecyzowane cele,  oraz 
uwzględnić w nich możliwości psychofizyczne dziecka i proces przygotowania ich do 
usamodzielnienia.

3. Uzupełnić dokumentację dzieci w karty pobytu.
4. Uzupełnić regulamin placówki  w datę i podpisy.
5. Uzupełnić kwalifikacje w przypadku  wychowawcy.

     


