WPS.IX.431.20.2016.BG/DS

Informacja do BIP o wynikach kontroli
Świetlicy Środowiskowej ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza
(zwanej dalej Świetlicą lub Placówką)
sporządzona w oparciu o Ustawę z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.
1764) art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a

Cel kontroli:
Zbadanie prawidłowości przestrzegania standardu usług, opieki i wychowania w placówce wsparcia
dziennego oraz kwalifikacje osób pracujących z dziećmi.
Czas przeprowadzenia kontroli: w dniach 15 i 16 listopada 2016 roku.
Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:
A. Stan organizacyjno - prawny jednostki kontrolowanej:
Świetlica Środowiskowa przy ul. Sportowej 1 w Mroczy funkcjonuje na podstawie art. 18 ust.
2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r.
poz.575 z późn.zm.). Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Izyda.
Świetlica rozpoczęła działalność od 23.10.2015 r. na podstawie umowy Nr 272.2.134.2015 zawartej
między Gminą Mrocza a Stowarzyszeniem Izyda, na wykonywanie zadania publicznego w zakresie
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w 2015r. Kolejna umowa zawarta została w dniu 24 lutego 2016 r.
Zleceniodawca tj. Gmina Mrocza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zleciła realizację zadania publicznego pod tytułem ,,Wspieranie
rodziny i pieczy zastępczej na terenie Gminy Mrocza”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej
przez Zleceniobiorcę tj. Stowarzyszenie Izyda w dniu 3 lutego 2016 r.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania umowy do 23.12.2016 r.
Placówką kieruje kierownik Świetlicy - Pani xxxxxxxxxxxx
Zadania oraz organizację placówki wsparcia dziennego, a także dokumentację dotyczącą
dziecka i sposób jej prowadzenia określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej,
opracowany przez kierownika tej placówki.
B. Przestrzeganie standardu usług :
Świetlica mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy
przy ul. Sportowej 1. Świetlica posiada umowę dotyczącą użyczenia lokalu o powierzchni około 30 m2
wraz z sąsiadującymi sanitariatami.
Lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie, instalację elektryczną i wodociągową. Zgodnie
ze standardem użytkowany jest w tym samym czasie przez - nie więcej niż 30 dzieci. Placówka posiada
dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu na korytarz, a drugim
kolejne drzwi umożliwiające wyjście w sposób bezpieczny bezpośrednio na przed budynek. Lokal
wyposażony jest w gaśnice, posiada przejście ewakuacyjne, a na drodze ewakuacyjnej nie występują
schody ze stopniami zabiegowymi. Wysokość pomieszczenia wynosi ponad 2,5 metra, poziom podłogi
jest na wysokości terenu urządzonego przy budynku, a temperatura w pomieszczeniu wynosi powyżej
20 stopni C. Świetlica posiada wentylację grawitacyjną, prawidłowe oświetlenie, w pomieszczeniu
istnieje możliwość otwierania wszystkich okien. Lokal jest w należytym stanie technicznym
i sanitarnym, podłoga i ściany są łatwe w utrzymaniu czystości, dodatkowo ściany pokryte
są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz odpornymi
na działanie środków dezynfekujących.
W placówce znajdują się sanitariaty wyposażone w ciepłą i zimną wodę, a liczba umywalek
i toalet zgodna z obowiązującymi przepisami. Na wyposażeniu placówki jest apteczka zawierająca
artykuły medyczne wymienione w § 3 rozporządzenia z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka
wsparcia dziennego.
Cały obiekt Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, w tym jedno pomieszczenie na parterze
zajmowane przez Placówkę jest objęte nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
w zakresie stanu sanitarno-higienicznego.
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Świetlica jest umeblowana pod kątem świadczonych usług, tj. w stoły z krzesłami, kanapy
wypoczynku, szafy, regały oraz stanowisko komputerowe z dostępem do internetu. Placówka dysponuje
znaczną ilością pomocy dydaktycznych, w tym gier planszowych i puzzli przeznaczonych dla dzieci.
Zgodnie z oświadczeniem kierownika świetlicy, w kolejnym roku mają zostać zakupione wieszaki
w celu polepszenia miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej osób przebywających w placówce.
Placówka może korzystać z sali widowiskowej przylegającej do zajmowanego lokalu. Rozległy teren,
na którym zlokalizowany jest Ośrodek, w okresie letnim umożliwia prowadzenie zabaw rekreacyjnych
i spotkań okolicznościowych na świeżym powietrzu.
C. Przestrzeganie standardu usług opiekuńczo-wychowawczych
Placówka wsparcia dziennego w Mroczy działająca jako Świetlica Środowiskowa prowadzona
jest w formie opiekuńczej i zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego,
zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
Wychowankowie świetlicy to dzieci w wieku od 10 do 13 lat , głównie uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Mroczy. W roku ubiegłym byli również uczniowie Gimnazjum Jana Pawła II
w Mroczy.
W placówce prowadzone są zajęcia:
− edukacyjne tj. odrabianie lekcji, zajęcia reedukacyjne, zajęcia z kultury osobistej,
− zajęcia rozwijające twórcze zainteresowania: plastyczne, muzyczne, teatralne,
− zajęcia grupowe i inne rozwijające zainteresowania, talent, inspirujące do samorozwoju (gry
i zabawy grupowe integrujące grupę, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
w tym umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z przebywania w grupie
rówieśniczej),
− zajęcia z elementami socjoterapii np. zwiększanie umiejętności z zakresu komunikacji
interpersonalnych, radzenia sobie z emocjami i uczuciami, budowania konstruktywnej
hierarchii wartości, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia z nadmiernym stresem
i napięciem oraz umiejętności odmawiania i radzenia w sytuacjach nakłaniania przez
rówieśników do zachowań ryzykownych,
− zajęcia sportowe.
Wychowankowie mają możliwość współuczestniczenia w pracach na rzecz placówki poprzez
dbanie o estetykę i wystrój. Dzieci biorą udział w zajęciach turystycznych i rekreacyjnych
organizowanych przez placówkę np. piknik z okazji 1 czerwca 2016 r. w Matyldzinie
oraz uczestniczenia w imprezach kulturalnych np. wyjścia do kina, na basen.
Ponadto placówka wzięła udział w konkursie plastycznym ,,Bezpieczny dom - stop przemocy
w rodzinie” oraz w konkursie literackim ,,Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy - zamień pięść
na słowa”.
Pobyt w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. W trakcie pobytu dzieci otrzymują owoce,
soki i ciastka w miarę możliwości finansowych organizatorów. Dotychczas nie było przypadku
skierowania dziecka do placówki przez sąd. Prowadzący współpracują z pedagogiem szkolnym
oraz rodzicami, którzy chętnie uczestniczą w imprezach okolicznościowych mile spędzając czas ze
swoimi dziećmi.
Placówka korzysta z pomocy wolontariuszy, którymi najczęściej są członkowie
Stowarzyszenia. Wolontariusze angażują się przede wszystkim przy organizowaniu imprez sportowych,
spotkań okolicznościowych, a także świadczą nieodpłatne usługi informatyczne. Wyjątkowo jedna
osoba, jako wolontariuszka wspierała wychowawcę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych,
a swoją obecność w placówce potwierdzała podpisem na liście obecności.
Dokumentacja prowadzona w świetlicy to:
− karta zgłoszenia dziecka do Świetlicy Środowiskowej,
− dziennik, w którym odnotowuje się codzienne zajęcia oraz lista obecności w każdym dniu,
− sprawozdanie z wykonywania zadania przekazywane przez Stowarzyszenie Izyda –
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
Analiza dokumentacji wskazuje, iż podczas zajęć w placówce pod opieką wychowawcy nie przebywa
więcej niż 15 dzieci.
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D. Kwalifikacja osób pracujących w placówce
Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie wymogami określonymi w art. 25 ust.2 oraz
w art. 26 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz złożyli stosowne
oświadczenia zgodnie z art.26 ust.2 cyt. ustawy.
Na podstawie powyższych ustaleń skontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie.

Zespół kontrolny:
Oddział ds. Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej
Wydziału Polityki Społecznej
Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
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