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Informacja do BIP o wynikach kontroli prawidłowości
Świetlicy im. Św. Wincentego a Paulo, ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
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 pkt a

I. Cel kontroli:
Ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie prawidłowości stanu prawnoorganizacyjnego oraz świadczenia usług, opieki i wychowania na poziomie obowiązujących
standardów.
II. Czas przeprowadzenia kontroli: w dniach 22 i 23 lutego 2017 roku.
Stan organizacyjno - prawny jednostki kontrolowanej:
Świetlica im. Św. Wincentego a Paulo przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie 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 Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska. Świetlica posiada zezwolenie
wydane zgodnie z art. 19 ww. ustawy – decyzja Nr PWD/1/2012 Burmistrza Miasta Chełmna, z dnia
14 grudnia 2012 r. Placówką kieruje kierownik Świetlicy – siostra xxxxxxxxxxxxxxxxx. Zadania
i organizację placówki określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy Św. Wincentego a Paulo,
opracowany przez kierownika tej placówki. Świetlica przeznaczona jest dla 50 dzieci.
Standard usług świadczonych przez placówkę:
Siedzibą Świetlicy jest lokal w budynku położonym przy ul. Dominikańskiej 40 w Chełmnie,
stanowiący własność Zgromadzenia. Do dyspozycji dzieci oddano trzy sale, gabinet logopedyczny,
kuchnię oraz łazienki. Uczestnicy świetlicy wchodzą głównym wejściem: na parterze wydzielone
miejsce przeznaczone do zmiany obuwia i pozostawiania odzieży. Do dyspozycji podopiecznych jest:
− sala dla najmłodszych uczestników (od klasy 0 do III Szkoły Podstawowej) wyposażona w stoliczki
i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci, szafy stoły, przy sali – łazienka,
− kuchnia, z pełnym wyposażeniem, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci,
− jadalnia – stoliczki z krzesłami, szafy (pomieszczenie z wyjściem na taras),
− łazienki wyposażone w umywalki, prysznic oraz wc,
− gabinet przeznaczony do prowadzenia terapii logopedycznej wyposażony w stół, szafę, lustro,
pomoce dydaktyczne,
− pokój przeznaczony do zajęć plastycznych wyposażony w 2 stoliczki, krzesła, materiały do zajęć,
− toaleta dla personelu.
Ponadto placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażoną salą komputerową oraz muzyczną. W sali
muzycznej znajduje się perkusja, organy, gitary, bum rury oraz inne drobne sprzęty muzyczne. Sala
ta wykorzystywana jest do zajęć muzycznych oraz teatralnych. W ramach tych zajęć dzieci uczą
się podstawowych ćwiczeń rytmicznych, śpiewu, gry na instrumentach i tańca. Ponadto mają możliwość
osłuchania się z różnorodną muzyką i nauczenia różnego rodzaju stylu tańca.
Sala komputerowa wyposażona jest w zestawy komputerowe, łącze internetowe dla każdej stacji
roboczej oraz różnorodne programy i oprogramowania edukacyjne. Dzięki bardzo dobrze urządzonej
pracowni, wychowankowie Świetlicy uczą się bezpiecznego korzystania z sieci, zakładania stron
internetowych, rozszerzania wiedzy w zakresie pakietu Microsoft. Dodatkowo, w przypadku organizacji
zabaw w Świetlicy jest możliwość korzysta z dużej sali dyskotekowej (ponad 100 m2).
Z uzyskanych informacji podczas kontroli wynika, iż organizowane są tam różnego rodzaju atrakcyjne
imprezy okolicznościowe np. andrzejki, bale karnawałowe, dyskoteki, cieszące się dużym
zainteresowaniem podopiecznych. Placówka posiada pozytywne opinie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
Do dyspozycji dzieci jest również teren należący do Zgromadzenia, na którym w okresie letnim istnieje
możliwość ustawienia placu zabaw, w tym: trampoliny, huśtawki, basenu, bramek do gry w piłkę nożną,
kosza oraz siatkówki. Dzięki dużej przestrzeni, którą dysponuje świetlica możliwe jest zorganizowanie

różnego rodzaju imprez i spotkań okolicznościowych na świeżym powietrzu np. Dnia Matki, Dnia
Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, turnieju piłki nożnej, pikniki rodzinne.
Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:
Placówka wsparcia dziennego działa jako placówka specjalistyczno-opiekuńcza przeznaczona
dla dzieci do 18 roku życia z rodzin niewydolnych wychowawczo, niezaradnych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym i uzależnieniami oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica
pracuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy)
w godzinach od 13.30 do 17.30. Dodatkowo, w miarę możliwości w sobotę organizowane są wyjścia na
basen lub wycieczki jednodniowe. Dla chętnych dzieci, istnieje również możliwość zapewnienia opieki
w niedzielę w godzinach od 9.30. do 12.00. W placówce prowadzone są zajęcia: artystyczno-teatralne,
muzyczno-taneczne, informatyczno-komputerowe, fotograficzno-filmowe, dydaktyczno-wyrównawcze
i edukacyjne, savoir vivre, kulinarne, sportowe, socjoterapeutyczne, logopedyczne. Realizacja
ciekawych i różnorodnych form edukacyjnych, jak i spędzania czasu wolnego, możliwa jest dzięki
licznym projektom, do których placówka aplikuje i dzięki którym pozyskuje fundusze na realizację
różnorodnych zajęć. Kierująca świetlicą wykazuje duże zaangażowanie w celu pozyskania środków
finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań ( w roku 2016 udział w 16 projektach).
Ponadto dzięki pozyskiwaniu funduszy, podopieczni świetlicy mają możliwość uczestniczyć w różnego
rodzaju wycieczkach, takich jak: wyjazd do Torunia (Muzeum Piernika, Dom Legend, Młyn Wiedzy,
Schrony, Baj Pomorza), do Krakowa (Starówka, Dzwon Zygmunta, Grób Marii i Lecha Kaczyńskich,
Smok Wawelski, Łagiewniki, Park Wodny), do Częstochowy (Park Miniatur, Sanktuarium w Gidle,
Park Linowy, warsztat pieczenia chleba w Jasnej Górze), do Solca Kujawskiego (Park Dinozaurów,
basen), do Rogowa (Park Dinozaurów), do Bysławka (odpoczynek wakacyjny- spływy kajakowe, park
linowy). Pobyt w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. Po przyjściu ze szkoły dzieci otrzymują
kanapki oraz ciepły posiłek. Z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin, z których pochodzą dzieci
korzystające z zajęć świetlicowych, dodatkowo otrzymują wyprawkę szkolną, prezenty
Bożonarodzeniowe, Wielkanocne oraz słodycze. Rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji
przekazywana jest odzież dla dzieci, a także realizowane są recepty. Świetlica pomaga jednocześnie
rodzicom w nabywaniu umiejętności wychowawczych i sprawowaniu opieki nad dzieckiem ukazując
im między innymi różnorodne formy spędzania czasu wolnego wspólnie z dzieckiem. Dotychczas
nie było przypadku skierowania dziecka do placówki przez sąd. Placówka korzysta z pomocy
wolontariuszy, którymi najczęściej są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz członkowie Centrum
Wolontariuszy EFFATHA. Wolontariusze angażują się przy organizowaniu imprez sportowych,
spotkań okolicznościowych, a także pomagają dzieciom przy odrabianiu lekcji.
Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny, rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka
oraz sposobu jej prowadzenia określa regulamin organizacyjny placówki. Dokumentacja prowadzona
w świetlicy: karta przyjęcia dziecka do Świetlicy, karta pobytu dziecka, harmonogram zajęć, listy
obecności na zajęciach wraz z dziennikiem zajęć dla każdego projektu, dokumentacja pracy
specjalistycznej – logopedyczna, socjoterapeutyczna, dokumentacja dotycząca realizowanych
projektów (w tym sprawozdania), akta osobowe pracowników, porozumienia wolontariatu, grafiki,
dokumentacja dotycząca praktyk studenckich. Analiza dokumentacji wskazuje, iż podczas zajęć
w placówce pod opieką wychowawcy przebywa maksymalnie 16 dzieci. Liczba dzieci uczestniczących
w zajęciach jest ruchoma, a zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną przy pomocy
wolontariuszy z Centrum Wolontariuszy EFFATHA oraz praktykantów i studentów.
Kwalifikacje osób pracujących w placówce.
Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje oraz spełniają pozostałe wymagania określone
w art. 25 ust. 2 oraz w art. 26 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.
Zespół kontrolny:
Oddział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Wydziału Polityki Społecznej
Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

