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I. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku funkcjonuje                              

od 2003r. Od 1 stycznia 2013r. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

interwencyjnego z wyodrębnioną częścią organizacyjną dysponującą bazą noclegową                                       

i zapewniającą opiekę wychowawczą, czynną przez całą dobę, wykorzystywaną w sytuacjach 

kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją 

rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać 

schronienie. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań powiatu w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez zapewnienie w czasie trwania sytuacji 

kryzysowej doraźnej opieki nad dzieckiem oraz udzielenia schronienia rodzinie. Placówka 

sprawuje całodobową opiekę nad dzieckiem pozbawionym czasowo opieki ze strony rodziny 

własnej, zaspokaja potrzeby życiowe przebywających w niej dzieci, zgodnie ze standardami 

usług opiekuńczo-wychowawczych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 292 

poz. 1720 ). 

 

1. Wykaz ilości dzieci umieszczonych w placówce   

W 2020 r. w placówce przebywało łącznie 6 dzieci w wieku od 10 do 14 lat. 

 

 

 

ogółem 

 

w tym: 

 

Przebywające dzieci 

 

6 2 – z terenu powiatu  słupeckiego 

4 – z poza terenu powiatu 

Odejścia dzieci 1 0 – do rodziny adopcyjnej 

1– do rodziny zastępczej 

0 – powrót do rodziny biologicznej 

0 – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

socjalizującego 

Dla porównania w ciągu 2019 r. w placówce przebywało łącznie 18 dzieci w wieku od 3 do 16 

lat. 

 

 

 

ogółem 

 

w tym: 

 

Przebywające dzieci 

 

18 13 – z terenu powiatu słupeckiego 

5 – z poza terenu powiatu 
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Odejścia dzieci 15 1 – do rodziny adopcyjnej 

7 – do rodziny zastępczej 

4 – powrót do rodziny biologicznej 

3 – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

socjalizującego 

 

W 2019 roku nasza placówkę opuściło 15 wychowanków, 3 pozostało do roku kolejnego, w 

2020r. placówkę opuściła 1 wychowanka 5 dzieci pozostało do roku 2021r. Niewątpliwie wpływ, 

na tak długi pobyt dzieci w placówce typu interwencyjnego ma panująca pandemia. 

Postepowania sądowe trwają zdecydowanie dłużej niż dotychczas, a co się z tym wiąże, dzieci 

mając nierozstrzygniętą sytuacji opiekuńczo-prawną, do czasu zakończenia postepowania 

sądowego oczekują w placówce.        

 

2. Wychowankowie objęci opieką lekarską, specjalistyczną  

Wychowankowie przebywający w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją 

Kryzysową w Lądku obejmowani są opieką lekarską w przychodniach lekarzy rodzinnych, 

stomatologicznych. Zdarza się, że przed trafieniem do placówki dzieci są już objęte opieką 

lekarzy specjalistów, co w placówce jest kontynuowane. Bardzo często jednak dopiero w czasie 

pobytu w placówce przeprowadzone obserwacje, szczegółowa diagnostyka lekarska wykazują u 

niektórych wychowanków schorzenia, zaburzenia, które wymagają również podjęcia leczenia 

specjalistycznego. Podkreślić należy również, że w drugim półroczu 2020r. w związku z panującą 

pandemią utrudniony był w znaczącym stopniu dostęp zarówno do podstawowej jak                                         

i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Utrudnienia polegały przede wszystkim, na długim okresie 

oczekiwania na wizytę czy teleporadę.      

Liczbę przeprowadzonych konsultacji, teleporad, wizyt medycznych w 2020r. przedstawia 

poniższa tabela: 

 

Nazwa poradni 

 

Liczba 

wychowanków 

 

Liczba wizyt 

 

 

Liczba teleporady  

Pediatra 5 16 4 

Dermatolog 1 1 - 

Laboratorium 1 2 - 

Okulista 1 1 - 

Stomatolog 5 21 - 

Psychiatra 2 12 5 

Ortopeda 1 2 - 

Badanie RTG 1 2 - 

Laryngolog 1 1 - 

 

Liczbę przeprowadzonych wizyt medycznych w 2019r. przedstawia poniższa tabela: 
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Nazwa poradni 

 

Liczba wychowanków 

 

Liczba wizyt 

 

Pediatra 3 3 

Lekarz pierwszego kontaktu 12 23 

Laboratorium 2 2 

Ginekolog 1 2 

Stomatolog 13 23 

Psychiatra 8 16 

Laryngolog 4 10 

Nefrolog 1 3 

Alergolog 3 6 

Pomoc doraźna 4 4 

Leczenie szpitalne - 

- oddział chirurgii dziecięcej 
1 1 

Badanie RTG 1 1 

   

3. Praca pedagogiczna i realizacja obowiązku szkolnego. 

             Wychowankowie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                      

w Lądku w 2020r.  realizowali obowiązek szkolny w: Szkole Podstawowej w Lądku i Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Zagórowie, w 2019r. natomiast w Szkole Podstawowej i Gimnazjum  w Lądku, Zasadniczej 

Szkole Zawodowej w Słupcy oraz w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Strzałkowie.  Wychowawcy prowadzący procesy wychowawcze oraz pedagog systematycznie 

kontaktowali się z pracownikami poszczególnych szkół – były to zarówno kontakty osobiste jak i 

telefoniczne. Wynikiem systematycznej współpracy ze szkołami, była przede wszystkim 

znacząca poprawa we frekwencji wychowanków, a co najważniejsze poprawa ich wyników w 

nauce.  

W  2020r. na 6 wychowanków 3 troje dzieci posiadało opinię, a 1 wychowanka 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. W 2019r. natomiast na 18 wychowanków 11 posiadało opinię, a 2 orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Wyniki diagnozy psychologicznej i pedagogicznej prowadzonej u naszych podopiecznych 

wskazywały na występujące u nich zaległości edukacyjne, zaniedbania środowiskowe, problemy 

emocjonalne. Dzieci te objęte zostały indywidualną pomocą i wsparciem psychologiczno-

pedagogicznym. Ponad to w placówce systematycznie prowadzone były zorganizowane formy 

pracy z dzieckiem: korygowanie zaburzeń emocjonalnych i społecznych dziecka, zajęcia 

socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia psychoedukacyjne.  
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4. Zatrudnienie 

  W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku zarówno w 

2019 jak i 2020r. zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, przedstawiało się następują: 

- Dyrektor 1 etat, Pedagog ½ etatu, Pracownik socjalny ½ etatu, Wychowawcy 6 etatów, 

Pracownik gospodarczy ½ etatu, Kierowca ½ etatu, Kucharka 1 etat , Główny Księgowy ¼ etatu, 

Specjalista ds. Rachuby Płac ¼ etatu. 

  Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówce wspierana była w 2019r. i 

2020r. i jest w tym roku także pracą specjalistów: psychologa i socjoterapeuty, którzy świadczą 

usługi w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku na 

podstawie umów o świadczenie usług.  

Z powodu panującej pandemii zgodnie obowiązującymi w Kraju wytycznymi w 2020r. w 

pierwszym i drugim półroczu Główny Księgowy oraz specjalista ds. Rachuby Płac okresowo 

pracowali w trybie zdalnym. Wiązało się to z dodatkowymi kosztami, jakie Ośrodek musiał 

ponieść, aby doposażyć sprzęt komputerowy i przygotować po względem technicznym, aby 

praca zdalna mogła być możliwa. 

 

5.  Wpływ panującej pandemii na funkcjonowanie Ośrodka  

             W związku ze stanem epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się na terenie kraju 

wirusa Sars-CoV 2 w naszym Ośrodku na bieżąco zapoznawano się i wdrażano procedury, 

zalecenia, wytyczne przekazywane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd 

Wojewódzki w Poznaniu, Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

Odwiedziny oraz urlopowania wychowanków 

W pierwszym półroczu 2020r. t.j. od 26.03.2020r. do 24.04.2020r. zgodnie                                     

z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego wprowadzone zostało ograniczenie w postaci 

zakazu odwiedzin dzieci w placówce oraz zakazu urlopowań. Wychowankowie w tym 

okresie, mieli możliwość utrzymywania kontaktów z rodziną biologiczną, wyłącznie 

telefoniczne lub za pomocą portali społecznościowych. Odwiedziny w placówce i/lub 

możliwość wyjazdu na urlopowanie ma ogromne znaczenie dla wychowanków. Konieczność 

wprowadzenia zakazów, a co się z tym wiąże brak możliwości osobistego kontaktu z bliskimi, 

opuszczenia placówki, chociaż na krótki czas i spędzenia, go w środowisku rodzinnym- 

urlopowanie, nie wątpliwie był to bardzo trudny okres dla naszych dzieci. Obserwowano u 

małoletnich z tego powodu m.in. obniżenie nastroju, spadek motywacji do nauki, chęci 

udziału w zajęciach itp.      

Od 25.04.2020r., zgodnie z wytycznymi zakazy zostały zniesione. Na podstawie 

otrzymywanych z MR i PS zaakceptowanych przez GIS rekomendacji i instrukcji 

wprowadzono w Ośrodku procedury postepowania, regulaminy na okoliczność odwiedzin, 

urlopowań oraz przyjęć nowych wychowanków. Nie da się ukryć, że pobyt krewnych w 

placówce jest ograniczony, nie może przebiegać, tak jak przed pandemią, ale co 

najważniejsze dla wychowanków nie jest zakazany.    
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Do chwili obecnej, oprócz kontaktów telefonicznych, dzieci mają możliwość spotkać 

się z bliskimi w placówce w czasie odwiedzin lub wyjechać na urlopowanie. Odwiedziny 

najbliższych krewnych odbywają się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego w 

wyznaczonych do tego celu miejscach: sali  w budynku Ośrodka lub na zewnątrz  budynku, w 

przygotowanym do tego celu miejscu znajdującym się na placu rekreacyjno-sportowym. 

Termin i godzina odwiedzin uzgadniana jest wcześniej telefonicznie, aby uniknąć 

gromadzenia się większej ilości osób z zewnątrz na terenie placówki.  

Rodzice, krewni urlopujący dzieci, wszystkie formalności związane z urlopowaniem 

załatwiają również w wyznaczonym do tego osobnym pomieszczeniu. Mieści się ono w 

przyziemiu Ośrodka, do którego jest osobne wejście. Pozwala nam to, ograniczyć wstęp osób 

z zewnątrz do pomieszczeń, z których, na co dzień korzystają wszystkie dzieci. 

 

Przyjęcia do Ośrodka 

Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami i wprowadzonej na ich podstawie 

procedurze, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo przebywających już w placówce 

dzieci, każde nowo przyjęty wychowanek poddawany jest 10 dniowej obserwacji i izolacji. W 

tym celu na odrębnym poziomie budynku placówki w przyziemiu, utworzono tzw. pokój 

obserwacji, izolacji z osobną łazienką, toaletą. Po okresie obserwacji dziecka, gdy stan 

zdrowia nie wskazuje na konieczność konsultacji lekarskiej, włączane jest do grupy 

pozostałych wychowanków.  

 

Nauka zdalna 

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych od dnia 12 marca 2020r. ze względu na 

rozprzestrzenianie się na terenie kraju wirusa SARS-CoV 2 wychowankowie placówki, 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi realizowali obowiązek szkolny na odległość, 

poprzez nauczanie zdalne. Nauka zdalna tak jak dla innych, również dla nas była nowym nie 

łatwym doświadczeniem. Pierwszym problemem, z jakim się spotkaliśmy, to wyposażenie 

wychowanków w sprzęt do nauki zdalnej. Większość komputerów, którymi dysponowała 

placówka nie spełniały wymogów technicznych, ilość sprzętu natomiast, który odpowiadał 

wymaganiami technicznym była niewystarczająca w stosunku do potrzeb. W pierwszy 

półroczu 2020r. w trakcie nauki zdalnej dzieci korzystały ze sprzętu elektronicznego 

użyczonego przez szkoły. Dodatkową trudnością zarówno dla wychowanków jak                                 

i wychowawców była sama forma nauki. Większość dzieci, które trafiają do placówki mają 

ogromne zaległości edukacyjne, spowodowane m.in. nieobecnościami, a co się z tym wiąże 

często dużą ilością ocen niedostatecznych, wieloma zagrożeniami. Dzieci nie są 

przyzwyczajone również, do samodzielnej, systematycznej pracy, brak im motywacji do 

nauki. W takich sytuacjach priorytetem jest zarówno dla nas jak i nauczycieli, aby dziecko 

mogło poprawić oceny niedostateczne, co motywuje do nadrabiania zaległości, w 

konsekwencji daje szansę na otrzymanie promocji do kolejnej klasy.  Forma nauki zdalnej 

zwłaszcza w pierwszym półroczu 2020r. nie sprzyjała niestety problemom, z jakimi borykają 

się nasi wychowankowie. Nauka zdalna wymagała nakładu dodatkowej pracy ze strony 

dzieci. Związane to było m.in. z koniecznością samodzielnego opracowania tematu lekcji czy 

zrobienia notatki, wydrukowania materiałów wysłanych przez nauczycieli, zapoznania się z 

nimi i przygotowania zadnia domowego, które należało jeszcze we wskazanym terminie 

przesłać nauczycielowi. Wiązało się, to również z wieloma godzinami w ciągu dnia, które 

trzeba było poświęcić na czynności związane z bieżącą nauką i dodatkowo na przygotowanie 
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się do poprawy ocen niedostatecznych. Mimo bieżącej, całodziennej pomocy wychowawców 

i pedagoga pracujących w naszej placówce dla dzieci często było to zbyt dużo, zdarzało się, 

że wychowankowie odmawiali wykonywania czegokolwiek, co wiązało się ze szkołą. Mimo 

częstego zniechęcenia, trudności wszyscy wychowankowie ukończyli naukę w roku szkolnym 

2019/2020 z wynikami pozytywnymi.                    

W miesiącu wrześniu 2020r. dzieci rozpoczęły naukę w trybie stacjonarny, a od 

24.10.2020r. zgodnie z obowiązującymi w kraju wytycznymi ponownie rozpoczęły naukę w 

trybie zdalnym. Wychowankowie placówki zaopatrzeni zostali w niezbędny sprzęt 

elektroniczny i materiały oraz uzyskali wsparcie pracowników placówki umożliwiające 

realizację obowiązku szkolnego w trybie zdalnym. Kolejny już okres nauki zdalnej spotkał się 

z łatwiejszym przyjęciem przez wychowanków niż w pierwszym półroczu 2020r. W naszej 

ocenie duży wpływ na to miała m.in. zmiana sposobu prowadzenia lekcji w trybie zdalnym, 

znajomość przez dzieci takiej formy nauki oraz posiadany przez placówkę sprzęt, który 

wychowankowie mieli do dyspozycji, aby za jego pomocą uczestniczyć w lekcjach. 

Niewątpliwie przełożyło się to również na aktywniejszy udział wychowanków w lekcjach, 

większą motywację do nauki, a co się z tym wiąże lepsze oceny.  Zaznaczyć należy jednak, że 

zdalne nauczanie w naszej opinii powoduje inne problemy. Brak możliwości codziennego 

wyjścia dzieci do szkoły, brak osobistego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami w szkole 

nie sprzyja z kolei nawiązywaniu, podtrzymywaniu i rozwijaniu prawidłowych relacji 

społecznych.   

 O października 2020r. dzieci korzystały już ze sprzętu, który Ośrodek otrzymał w ramach 

projektu: ”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

oraz z Fundacji Polsat.  

W ramach w/w projektu otrzymano m.in. 4 komputery stacjonarne, 1 tablet, telewizor, 

rzutnik i ekran multimedialny, meble oraz środki higieniczne i ochrony indywidualnej. Dzięki 

otrzymanemu wyposażeniu, wymieniono komputery w sali komputerowej, telewizor oraz 

rzutnik multimedialny w sali telewizyjnej, wymieniono meble i doposażono pokoju 

przeznaczony na tzw. izolatkę.  

 

Rekreacja i organizacja czasu wolnego.  

  W związku z panującą pandemią zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, 

rekomendacjami i poleceniami, zmuszeni jesteśmy wprowadzać na bieżąco ograniczenia 

możliwości aktywności wychowanków poza terenem placówki w zależności od sytuacji w 

kraju w danym okresie. Wszystkie zajęcia dodatkowe, w których uczestniczyli 

wychowankowie a odbywały się poza placówką przez większość poprzedniego roku były 

zawieszone.  W swych działaniach, mimo obecnej sytuacji staramy się w miarę możliwości w 

ramach organizacji czasu wolnego stwarzać wychowankom możliwości do rozwoju zdolności 

i zainteresowań dzieci na miejscu w placówce. Prowadzone były i są m.in. zajęcia 

rekreacyjno-sportowe, manualno-plastyczne, zajęcia edukacyjno-przyrodnicze, czytelnicze, 

zajęcia kulinarne, fotograficzne, zajęcia z profilaktyki zdrowia, gry i zabawy prowadzone 

metodą KLANZA. 

Wychowankowie w 2020r. pod opieką wychowawców wzięli udział w konkursach 

ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Słupcy na „Logotyp powiatowej maseczki”, 

Miejski Dom Kultury w Słupcy pod nazwą „Żywe obrazy”, przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Lądku na ozdobę Bożonarodzeniową.  
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W okresie od 01.06.2020r. dzieci włączone zostały przez pracowników Ośrodka do 

udziału w programie zajęć edukacyjno-przyrodniczych i rekreacyjno-sportowych 

realizowanym w ramach projektu „Razem Aktywnie – dla wspólnego dobra” prowadzonym 

w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Warto Pomagać” w Lądku. Projekt uzyskał dotacje w 

ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2020”. Wychowankowie w ramach zajęć 

projektowych założyli grupę internetową „Razem aktywnie”, na której spotykali się z innymi 

członkami społeczności lokalnej: rówieśnikami, seniorami oraz zaproszonymi gośćmi, którzy 

prowadzili zajęcia tematycznie związane z projektem: dietetykiem, ogrodnikiem, 

psychologiem.  

W ciągu 2020r. roku obchodzono ponadto w placówce uroczystości i święta 

kalendarzowe z zachowaniem obowiązujących w naszym kraju tradycji i zwyczajów. 

Organizowano także uroczystości związane z ważnymi wydarzeniami w życiu dziecka, takie 

jak urodziny. Informacje na temat realizacji naszych działań zamieszczane zostają na stronie 

internetowej – www.oikladek.pl. oraz Facebooku. 

W 2019r. w okresie wakacji letnich wychowankowie poza udziałem w zajęciach                                    

i wyjazdach jednodniowych, organizowanych przez placówkę mieli możliwość udziału w 

innych formach wypoczynku letniego. Dzieci uczestniczyły w: obozie harcerskim w 

Pobierowie- 3 wychowanków, kolonii letniej w Grzybowie- 3 wychowanków oraz w kolonii z 

programem socjoterapeutycznym w Łazach-1 dziecko.  

W 2020 r. natomiast w okresie ferii zimowych 5 wychowanków uczestniczyło w dniach 3-

7.02.2020r. w zimowisku „Wesołe wakacje z Zimą” zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

ANMAR w Słupcy.   

Z powodu panującej pandemii w okresie wakacji letnich dzieci nie miały już takiej 

możliwości jak w latach ubiegłych, aby wyjechać na kolonię czy obóz, zajęcia ograniczały się 

do wyjazdów jednodniowych, zajęć organizowanych na terenie placówki i najbliższej okolicy. 

Z powodu panującej pandemii w 2020r. nie udało się nam również zorganizować IV 

Pikniku Rodzinnego, który wpisany był już na stałe w kalendarz imprez.  

 

Zapobieganie, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV 2 

Od początku trwania pandemii, poza realizacją podstawowych zadań placówki 

priorytetem dla wszystkich jest zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV 2, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków jak również pracowników 

Ośrodka. Poza wprowadzanymi na bieżąco procedurami, regulaminami staramy się 

zabezpieczyć wszystkich w środki higieniczne i ochrony osobistej. Na początku pandemii jak 

większość jednostek borykaliśmy się z problemem dostępności tych środków, w późniejszym 

czasie nie było już z tym większego problemu. Placówka na bieżąco otrzymywała i 

zakupywała środki dezynfekujące i ochrony osobistej. 

W październiku 2020r. pozyskano środki finansowe w ramach projektu „STOP COVID-

19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz 

pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014–2020. W ramach projektu zrealizowano bardzo ważne dla 

zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich zadnia, a mianowicie: 

- Zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 : 

zamgławiacz, oczyszczacz powietrza z filtrem, stojący dozownik bezdotykowy, dozownik 

http://www.oikladek.pl/
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ścienny, lampę bakteriobójczą UV-C, bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury 

ciała. Zakupiony sprzęt umożliwia pracownikom w dużym stopniu zapobiegać, przeciwdziałać 

oraz zwalczać i zahamować ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 wśród 

pracowników i wychowanków i mieszkańców Ośrodka. W/w sprzęt wspomaga pracowników 

w realizacji na lepszym poziomie zadań wynikających ze specyfiki placówki. 

- Wszystkim pracownikom wykonano testy na obecność COVID-19, co pozwoliło na szybkie 

odizolowanie chorego pracownika, przechodzącego chorobę bezobjawowo i uniknięto 

ewentualne rozwinięcie się ogniska w placówce. 

- Wypłacono dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Wsparcia 
etatowych i nieetatowych, które niewątpliwie miały motywujący wpływ do dalszej pracy na 
rzecz drugiej osoby w stanie zagrożenia własnego zdrowia i życia w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.                                                                         

Mając na uwadze, konieczność i zasadność ograniczania wstępu do Ośrodka (przede 

wszystkim pomieszczeń gdzie na stałe przebywają wychowankowie) osób z zewnątrz do 

placówki wstęp mają osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia ciągłości jej 

działania.  

 

II. ZAKRES DZIAŁAŃ HOSTELU FUNKCJONJĄCEGO W RAMACH OŚRODKA WSPARCIA DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ W LĄDKU 

 

W Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku 

funkcjonuje wyodrębniona część organizacyjna z bazą noclegową z przeznaczeniem dla 6 

osób, zwana Hostelem.   

Hostel dysponuje bazą noclegową, zapewnia opiekę wychowawczą, czynny jest 

przez całą dobę, i wykorzystywany jest w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze 

względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych albo, kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie. 

Hostel realizuje swoje zadania poprzez: 

▪ zapewnienie schronienia, 

▪ udzielanie doraźnego wsparcia pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, pracownika 

socjalnego, jeśli mieszkaniec takiego wsparcia potrzebuje, 

▪ zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej czynnej przez całą dobę. 

Przyjęcie do Hostelu dokonuje się: 

▪ na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, osób zainteresowanych, 

▪ w wyniku interwencji policji, 

▪ na wniosek innych instytucji społecznych i charytatywnych. 

 

W 2020r. w Hostelu funkcjonującym w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży                        

z Interwencją Kryzysową w Lądku schronienie otrzymało łącznie 5 osób w tym 3 osoby 

małoletnie i 2 osoby dorosłe natomiast w 2019r.  schronienie otrzymało łącznie  5 osób w 

tym  3 osoby dorosłe i 2 małoletnich dzieci. 
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III. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH W 2020 R. I 

2019 R. 

W 2020 roku Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                                                    

w Lądku  otrzymywał środki finansowe ujęte w planie finansowym wydatków z budżetu 

Starostwa Powiatowego w podziale na zadania własne i zlecone. Zadania własne w planie 

finansowym roku 2020 na dzień 31.12.2020  roku w odniesieniu do roku 2019 przedstawia 

się następująco: 

Dział Rok Plan Wykonanie % 

851 – Ochrona 

zdrowia 

2020 2.853,00 1.283,40 44,97 

2019 2.202,60 1.785,60 81,07 

855 - Rodzina 
2020 909.910,95 891.616,31 97,99 

2019 739.251,00 738.655,46 99,92 

w tym świadczenia 

500+ 

2020 29.129,03 29.129,03 100,00 

2019 20.300,00 18.229,03 89,80 

wydatki własne na 

COVID 19 

2020 4.155,95 4.155,95 100,00 

2019 0,00 0,00 0,00 

wydatki na projekt 

STOP COVID 19 

2020 73.080,00 67.062,66 91,77 

2019 0,00 0,00 0,00 

zadania zlecone 300+ 2020 1.500,00 1.500,00 100,00 

2019 1.649,03 1.649,03 100,00 

 

W/w kwoty stanowiły środki finansowe wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem                                         

wg. poszczególnych rozdziałów. Zadania zlecone w rozdziale 85510 – działalność placówek 

opiekuńczo – wychowawczych dotyczy wypłat dodatków wychowawczych 500 + dla 

wychowanków Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku. W 

celu wykonania w.w. zadania otworzone zostały w banku (BS w Słupcy) subkonta do konta 

głównego Ośrodka, które były przypisane osobowo do wychowanków. Na wyżej wymienione  

konta przekazywane były środki na podstawie decyzji PCPR przyznających na wniosek 

dyrektora te świadczenia. Na powyższych kontach kapitalizowane były odsetki od 

zgromadzonych środków.  Ewentualne wydatki ze środków dodatku wychowawczego 500+ 

były realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, art. 80 ust.1a, udokumentowane fakturami/rachunkami lub innymi 

dokumentami o równoznacznej wadze. Dysponentem tych środków w czasie przebywania 

dzieci w ośrodku jest dyrektor.  

 Niewydatkowana kwota z planu finansowego dotycząca zadania zleconego w 

rozdziale 85510 została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słupcy. 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w 2020r. 

realizował zadania zlecone w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny. W ramach tego rozdziału 

dokonywano wydatków z programu rządowego Dobry Start 300+. Środki wydatkowano 

zgodnie z przyznanym świadczeniem decyzjami PCPR na wyprawki szkolne dla 

wychowanków placówki, m.in. odzież, artykuły szkolne, itp. Niewydatkowane kwoty z 
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przyznanego świadczenia były przekazane na subkonta wychowanków. W związku z 

powyższym wykonanie jest na poziomie 100%.  

 Z ogólnej kwoty przyjętego planu finansowego na wypłatę wynagrodzeń                               

dla pracowników i pochodne (ZUS i Fundusz Pracy) oraz wynagrodzeń bezosobowych 

(umowy zlecenia) wydatkowano w 2019 roku 543.815,34  zł. a w roku 2020 - 607.847,01 zł 

Pozostałą różnicę w roku 2019 - 194.840,12 zł., a w roku 2020 - 215.206,65 zł 

przeznaczono na zakupy inwestycyjne oraz bieżące wydatki jednostki tj. wypłatę wydatków 

osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych dla wychowanków 

przebywających w placówce (kieszonkowe), zakup niezbędnej odzieży i środków higieny 

osobistej, zakup materiałów biurowych, zakup papieru, tuszy, tonerów, drobnego 

wyposażenia AGD, zakup środków żywności, leków, materiałów dydaktycznych i do terapii, 

zakup energii, wody, gazu, badań lekarskich dla pracowników, usług remontowych, usług 

pozostałych tj. informatycznych, bhp i p.poż., monitorowania obiektu, wywozu nieczystości 

stałych, przeglądu gaśnic i konserwacji hydrantów, sprawdzenia technicznej sprawności 

przewodów kominowych i wentylacyjnych, itp., opłat abonamentowych za Internet, 

służbowe telefony komórkowe, połączeń telefonicznych wykonywanych w celach 

służbowych, wyjazdów delegacyjnych pracowników, ubezpieczenie służbowego samochodu, 

szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS dla pracowników Ośrodka. W powyższej kwocie na 

usługi remontowe w roku 2019 tj. remont dachu przeznaczono 64.058,40 zł., a w roku 2020 

na remonty w ośrodku przeznaczono kwotę 5.350,50 zł.   

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) wydatkowano                

w roku 2019 - 1.785,60 zł. natomiast w roku 2020 - 1.283,40 zł. z przeznaczeniem na 

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w 

placówce.  

Ponadto Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową                                 

w Lądku  w 2019 roku zrealizował dochody w kwocie 5.403,79 zł a w roku 2020 w kwocie - 

1.169,79 zł. Kwotę tą stanowią: 

• w roku 2019 - 1.330,48 zł., w roku 2020 - 1.057,08 zł – Wpływy z usług (dotyczą 

należności za usługi transportowe świadczone dla pracowników PCPR w Słupcy, a 

polegające na korzystaniu z samochodu Ośrodka do wyjazdów służbowych zgodnie z 

zawartą umową) 

• w roku 2019 - 73,31 zł. w roku 2020 - 23,71 zł – Pozostałe odsetki (oprocentowanie od 

lokat na rachunku bankowym) 

• w roku 2019 - 1.000,00 zł. – Wpływy z różnych dochodów – przekazanie nawiązki 

sądowej 

• w roku 2019 - 3.000,00 zł. – darowizna Zarządu Dróg i Autostrad na organizację Pikniku 

Rodzinnego. 

Wszystkie środki stanowiące dochody jednostki zostały przekazane na rachunek 

bankowy Starostwa Powiatowego w Słupcy. 



11 
 

Na ostatni dzień roku Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją 

Kryzysową w Lądku posiadał niewymagalne zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2019 rok w kwocie 36.749,10 zł oraz za 2020 rok w kwocie 

30.722,87 zł. Z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających 

w placówce na koniec roku 2019 w kwocie 55,80 zł. a na koniec roku 2020 - 111,60 zł. Oraz z 

tytułu dostaw i usług w kwocie 333,90 zł w roku 2019, natomiast w roku 2020 to kwota - 

2.211,00 zł., które zostały uregulowane w wymaganym terminie w następnym roku. 

 

 

Lądek, dn. 27.04.2021 r.                    

 

Sprawozdanie przygotowała: 

Dyrektor Ośrodka Wsparcia 

dla Dzieci i Młodzieży 

z Interwencją Kryzysową w Lądku 

Sylwia Włodarczyk 


