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Protokół Nr 57/22 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  

w dniu 25 maja 2022 r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Domu dla Dzieci w Otwocku przy ulicy 

Prądzyńskiego 1 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny 

i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek, w godzinach od 1615 do 1840.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 

oraz zaproszeni goście: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata 

Woźnicka oraz Koordynator Domu Dla Dzieci w Otwocku przy ulicy Prądzyńskiego 1 Pani 

Wiesława Zackiewicz.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Odwiedziny mieszkańców i personelu Domu dla Dzieci w Otwocku przy ulicy 

Prądzyńskiego 1. 

3. Ocena zasobów Pomocy Społecznej. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności PCPR w Otwocku. 

5. Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej. 

6. List- prośba Pani A. K.  

7. Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia  Komisji. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2  

Koordynator Domu Dla Dzieci w Otwocku przy ulicy Prądzyńskiego 1 Pani Wiesława 

Zackiewicz wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Małgorzatą 

Woźnicką oprowadziły członków Komisji oraz pozostałych gości po budynku. Podczas 

wizytacji odpowiadały na bieżąco na pytania zadawane przez radnych.  

 

Po zakończonej wizytacji Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i 

Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek przywitała obecnych i zapytała czy radni zgłaszają 

uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 3 

Dyrektor PCPR omówiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej (znak sprawy: SRP. 

0002.XLVIII.2022). 

Radny Janusz Goliński wypowiedział się na temat ośrodka Domu Dla Dzieci, 

a następnie zapytał, jak dzieci funkcjonują w szkołach? 

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że dzieci są zadbane w każdym aspekcie. Wiele z nich 

ma traumy, ale robimy wszystko, aby te traumy odzywały się w nich jak najrzadziej. Ideą 

placówki jest wzbogacanie każdego dnia życia dziecka o nowe doświadczenia i przeżycia. 

Dodała, że dzieci w szkołach uczą się dobrze, mają koleżanki i kolegów, które zapraszają do 

siebie. 

Radny Jacek Czarnowski zaproponował zatrudnienie wolontariuszy, którzy mogliby 

udzielać pomocy i wsparcia wychowawcom i dzieciom w codziennych obowiązkach, takich jak 

prasowanie, sprzątanie, gotowanie itd. Radny zaznaczył, że zdecydowanie brakuje tu 

dodatkowych osób do pracy.  

Dyrektor PCPR powiedziała, iż powyższy temat jest bardzo ważny, ale warto spojrzeć 
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na to z takiej perspektywy, że to, na czym najbardziej nam zależy, to więzi. Im mniej osób 

pracuje, tym ich więzi z dziećmi są większe. Dyrektor dodała, że dobrą inicjatywą jest system 

wprowadzania wolontariuszy, którzy uczyliby się tego zawodu i zostawali tu, jako 

wychowawcy.  

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że w tego typu placówkach potrzeba pomocy, 

również w kwestiach technicznych takich jak naprawa bramy lub trzeba nauczyć kierowników 

i dyrektorów, aby reagowali na takie rzeczy i artykułowali jasno o różnego rodzaju potrzebach 

i usterkach. 

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że takie detale zdarzają się w domach każdego 

z nas. Powiedziała, że Dom Dla Dzieci przy ulicy Prądzyńskiego zrobił na niej ogromnie 

pozytywne wrażenie, jest tu bardzo czysto i placówka wygląda jak prawdziwy dom.  

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, jak wygląda sytuacja z usamodzielnieniem dzieci 

po 18 roku życia? 

Dyrektor PCPR podała przykłady dzieci, które się usamodzielniły. Powiedziała, że 

usamodzielnienie jest jednym z ważniejszych kryteriów pomagania.   

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy są chętne osoby do pracy w kadrach placówek 

Domy Dla Dzieci. 

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że pierwszą kwestią jest to, że nie każdy ma 

kompetencje osobowościowe do pracy z dziećmi z zaburzonym zachowaniem. Ci, którzy te 

kompetencje posiadają, muszą się nauczyć wielu rzeczy, dlatego, że wychowawcy są też 

jednocześnie terapeutami. W związku z powyższym pozostaje pytanie, czy zatrudnić więcej 

osób czy raczej wspierać tych, którzy są i iść w kierunku wzrostu ich wynagrodzeń. Należy 

dodać, że ten zawód jest słabo opłacany. 

W wyniku dyskusji Członek Zarządu Powiatu, radna Kinga Błaszczyk podsumowując 

poinformowała, że wraz z Panią Dyrektor PCPR zastanowi się nad ewentualnym zatrudnieniem 

dodatkowych pracowników do placówek opiekuńczo – wychowawczych Domy Dla Dzieci 

w Otwocku.  

 

Ad. 4 

Przewodnicząca Komisji zapytała czy radni zgłaszają uwagi do sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku (znak sprawy: SRP. 

0002.XLVIII.2022). 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Sprawozdanie z działalności PCPR w Otwocku zostało przyjęte w obecności 8 

członków Komisji, przy 8 głosach „za”. 

 

Ad. 5 

Dyrektor PCPR omówiła sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej 

za 2021 rok (znak sprawy: SRP. 0002.XLIX.2022). 

 

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za 2021 rok zostało 

przyjęte w obecności 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za”. 

 

Ad. 6 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Dyrektor PCPR o przybliżenie tematu 

korespondencji Pani A.K w sprawie mieszkań docelowych dla osób niepełnosprawnych 

w stopniu znacznym wraz z prezentacją i opisem projektu (korespondencja znajduje się pod 

protokołem nr 56/22 ze zdalnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 27 kwietnia 2022 r.) 
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Dyrektor PCPR poinformowała, że powyższa korespondencja jest zaproszeniem dla 

władz powiatu do tworzenia dla osób niepełnosprawnych mieszkań chronionych. Idea 

środowiskowych form pomocy jest ideą właściwą. Dyrektor zaznaczyła, że Domy Pomocy 

Społecznej w Powiecie Otwockim będą musiały przejść transformację deinstytucjonalizacji 

tzn., że będzie priorytet usług środowiskowych nad instytucjonalnymi. Dodała, że na takie 

przedsięwzięcie będą środki unijne.  

Radna Grażyna Kilbach poparła powyższy pomysł i wypowiedziała się na temat 

współczesnych DPS –ów. Powiedziała, że dobrym rozwiązaniem są Dzienne Domy Pomocy 

Społecznej. Dodała, że jest zwolenniczką pomysłu budowania przedszkoli przy DPS – ach. 

Dyrektor PCPR powiedziała, że dobrze by było, aby na bazie DPS – ów powstały 

środowiskowe centra opieki.  

Przewodnicząca Komisji również poparła projekt.  

Radna Grażyna Kilbach zaproponowała wspólny wyjazd wakacyjny seniorów wraz 

z dziećmi z Domów Dla Dzieci. 

Dyrektor PCPR poparła powyższą inicjatywę. 

 

Ad. 7 

Protokół Nr 54/22 z posiedzenia Komisji w dniu 30.03.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 6 członków Komisji, przy 6 głosach „za”. 

 

Ad. 8 

Radni nawiązali do inicjatywy wspólnego wyjazdu wakacyjnego dzieci z Domów Dla 

Dzieci.  

Dyrektor PCPR powiedziała, że deinstytucjonalizacja DPS –ów i środowiskowe centra 

opieki są wielką przyszłością. 

Radna Grażyna Kilbach poparła powyższą wypowiedź.  

 

Ad. 9 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Elżbieta Siwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


