Protokół Nr 77/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 28 sierpnia 2013 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Rodzinnym Domu
Dziecka w Podbieli, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Barbary Parol,
w godzinach od 1700 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście,
zgodnie z załączoną listą obecności.
Rodzinnym Domu Dziecka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu
rodzinnego, prowadzoną przez Powiat Otwocki i przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub
częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Wchodzi w skład jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej i jest jednostką budżetową Powiatu Otwockiego. Zapewnia całodobową
opiekę 8 dzieci. Na bieżąco podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny,
znalezienia rodziny adopcyjnej lub umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Dom
realizuje w/w zadania poprzez:
1) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki
rodziców;
2) umożliwienie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów
z rodzicami oraz osobami bliskimi z wyjątkiem przypadków, w których sąd
zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
3) współpracę z właściwymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami
adopcyjno-opiekuńczymi, prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców
dzieci;
4) współpracę z przedszkolami, szkołami, sądami rodzinnymi, kuratorami;
5) przygotowanie do samodzielnego życia.
Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli prowadzi małżeństwo: Joanna i Krzysztof
Mikułowie. Z wykształcenia artyści plastycy, nauczyciele i terapeuci. Doświadczenie w pracy
z dziećmi zdobywali w Wielkiej Brytanii. Szkolenia w zakresie rodzicielstwa zastępczego
odbyli w Towarzystwie Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” na podstawie programu
szkoleniowego „Rodzina”, będącego adaptacją brytyjskiego programu „Choosing to Foster –
the Challenge to Care”, a także w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w zakresie
prowadzenia zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej i zawodowej specjalistycznej
rodziny zastępczej dla dzieci niedostosowanych społecznie w ramach programu „Drugi dom”.
Dom w Podbieli funkcjonuje od grudnia 2010 roku. Dyrektor Placówki – Pan Krzysztof
Mikuła realizuje autorski program inspirowany programem rządu Brytyjskiego w zakresie
praw dziecka i rodzicielstwa zastępczego „Every Child Matters”. Główne założenia
programu to:
− funkcjonowanie mieszkańców placówki w atmosferze przypominającej rodzinę
wielodzietną,
− zapewnienie bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, edukacji i dobrych warunków
bytowych podopiecznym,
− realizacja programu podstawowego: uzupełnianie braków w nauce szkolnej,
uczęszczanie na odpowiednie do wieku i zainteresowań dziecka zajęcia pozalekcyjne,
− realizacja zajęć terapeutycznych w ramach programu RDD Podbiel obejmujących:
prace na farmie (ogrodnictwo, hodowlę zwierząt, hipoterapię), zajęcia plastyczne,
malarstwo sztalugowe, rzeźbę, ceramikę, wikliniarstwo, haft, projektowanie i szycie
ubioru, zajęcia kulinarne, naukę zdrowego żywienia (korzystanie z własnych plonów),
terapię sensoryczną polegającą na relaksie i wyciszeniu lub gimnastyce w pokoju
sensorycznym,
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− współpraca z rodziną biologiczną dziecka, zmierzająca do bezpiecznego powrotu
podopiecznego placówki do domu rodzinnego lub znalezienie dziecku odpowiedniej
rodziny adopcyjnej,
− zapewnienie pomocy w usamodzielnieniu się dzieci, które pozostaną w RDD
w Podbieli do osiągnięcia pełnoletniości lub do czasu ukończenia przez nie studiów
wyższych.
Dyrektor Placówki poinformował członków Komisji o swoim autorskim projekcie
pn. „Skrzydlaty konik”, który łączy w sobie działania kulturalno-edukacyjno-terapeutyczne.
Jest także formą integracji lokalnej społeczności. Opracowany został z myślą o dzieciach
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o doświadczenie w pracy
wychowawczo-opiekuńczej oraz nowe trendy stosowane w terapii najmłodszych w Europie
Zachodniej. Jest wynikiem analizy potrzeb podopiecznych RDD w Podbieli i w efekcie
wprowadzeniem nowych rozwiązań w proces wychowawczo-rehabilitacyjny. Innowacyjność
projektu polega na połączeniu tych wszystkich, opisanych wyżej elementów jak i efekcie
działań twórczych w postaci stworzenia niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju miejsca
promującego polskie dziedzictwo kulturalno-przyrodnicze, jak również powstania produktów
artystycznych.
Komisja wizytowała również teren, którym dysponuje Placówka. Wymaga on jeszcze
wykonania szeregu prac modernizacyjno-remontowych. Na terenie ogrodu i zabudowań
gospodarczych Dyrektor planuje wybudować ścieżkę dydaktyczno-rekreacyjną z Mini ZOO,
Małpim Gajem, obserwatorium i altanką otoczoną pięknym ogrodem i dziełami sztuki
ludowej. Docelowo planuje także powstanie pracowni rzeźby i malarstwa plenerowego,
pracowni tkactwa i haftu, wikliny i ceramiki tradycyjną metodą. Zdaniem Dyrektora będzie to
atrakcyjne turystycznie miejsce o charakterze skansenu z przeznaczeniem do prowadzenia
zajęć z zakresu terapii, jak również sztuki ludowej.
Posiedzenie Komisji zakończyło się przyjęciem wniosku, który został skierowany do
Zarządu Powiatu, mianowicie:
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie działań
podnoszących bezpieczeństwo w Podbieli na drodze, przy której stoi Rodzinny Dom
Dziecka. Droga Nr 862 jest drogą wojewódzką. Mimo terenu zabudowanego niektóre
pojazdy poruszają się przez Podbiel z nadmierną prędkością. Radar na tej drodze bądź
znak „uwaga dzieci”, zdaniem członków Komisji, znacznie poprawiłyby poziom
bezpieczeństwa na w/w obszarze.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności.

Protokołowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol
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