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(e-mail jednostki – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dział 1. Dane ogólne

1

2

3

Typ placówki

a)

Organ
prowadzącyb)

zaznaczyć
symbol
odpowiedzi
(tylko jeden)

zaznaczyć
symbol
odpowiedzi
(tylko jeden)

placówka wsparcia dziennego –
opiekuńcza

1

placówka rodzinna

4

placówka wsparcia dziennego –
specjalistyczna

2

placówka socjalizacyjna

5

placówka interwencyjna

3

placówka wielofunkcyjna

6

samorząd wojewódzki

1

organizacja społeczna

6

samorząd powiatowy

2

Kościół katolicki, inne kościoły, związki
wyznaniowe

7

miasto na prawach powiatu

3

fundacja

8

samorząd gminny

4

osoba prawna

9

stowarzyszenie

5

inny

10

Miejscowość

Województwo

Powiat
4
Miasto

Gmina
a)

b)

Dla kaŜdej placówki, jak równieŜ dla kaŜdej jej filii musi być sporządzone odrębne sprawozdanie. Placówki wielofunkcyjne
(symbol 6 zgodnie ze strukturą przyjętą w regulaminie organizacyjnym lub aneksie do niego) nie zakreślają symboli placówek
wchodzących w ich skład. Patrz objaśnienia na ostatniej stronie.
NaleŜy zakreślić tylko jedną odpowiedź.

Dział 2. Wybrane informacje dotyczące placówki interwencyjnej (symbol 3), placówki rodzinnej (symbol 4), placówki
socjalizacyjnej (symbol 5) i placówki wielofunkcyjnej (symbol 6)
Uwaga: Placówka wielofunkcyjna wypełnia rubryki 2 lub 3 lub 2 i 3 zgodnie z prowadzoną działalnością. W przypadku pełnienia
równieŜ funkcji wsparcia dziennego – wypełnia dział 3.
Dotyczy placówki
interwencyjnej
socjalizacyjnej
Wyszczególnienie
rodzinnej
(symbol 3)
(symbol 5)
(symbol 4)
wielofunkcyjnej
wielofunkcyjnej
(symbol 6)
(symbol 6)
0
1
2
3
Liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki
01
Wychowankowie według stanu w dniu 31 XII a)
02
(wiersz 21 – wiersz 22 – wiersz 30)
przyjęci na podstawie orzeczenia sądu
03
po raz pierwszy umieszczeni w placówce
w tym
04
opiekuńczo-wychowawczej
cudzoziemcy
05
0–3
06
4–6
07
7 – 13
08
z wiersza 02
14 – 16
09
w wieku lat
17 – 18
10
pełnoletni wychowankowie kontynuujący
11
naukę (pozostający nadal w placówce)
dziewczęta
12
z wiersza 02
chłopcy
13
Chorujący przewlekle b)
14
Niepełnosprawni c)
15
Sieroty d)
16
Półsieroty e)
17
Małoletnie matki
18
Osoby pełnoletnie mieszkające w placówce, niebędące
19
wychowankami f)
Wychowankowie, którzy w roku sprawozdawczym
przebywali w placówce interwencyjnej powyŜej 3
20
X
X
miesięcy g)
Wychowankowie w roku sprawozdawczym h)
21
(wiersz 02 + wiersz 22 + wiersz 30)
Wychowankowie (do 18. roku Ŝycia), którzy ubyli
22
w roku sprawozdawczym i) (suma wierszy 23 do 29)
na stałe powrócili do rodziny naturalnej
23
przekazani do adopcji
24
umieszczeni w rodzinie zastępczej
25
umieszczeni w innej placówce opiekuńczoz wiersza 22
26
-wychowawczej
umieszczeni w domu pomocy społecznej
27
zmarli
28
inny powód
29
Wychowankowie (powyŜej 18. roku Ŝycia), którzy ubyli
30
w roku sprawozdawczym (suma wierszy 31 do 33)
powrócili do rodziny
31
usamodzielnieni naturalnej
z wiersza 30 (pełnoletni)
załoŜyli własne
32
gospodarstwo
pozostali
33
Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym j)
34
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Podać łącznie z uczniami przebywającymi w internatach, bursach szkolnych itp.; stan w dniu 31 XII - liczba dzieci, które powinny przebywać w tym dniu
w placówce zgodnie z listą obecności aktualną na koniec roku.
Których choroba trwa 6 miesięcy lub dłuŜej.
Niepełnosprawność prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepełnosprawności) lub biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu podstawowych
czynności charakterystycznych dla osób w danym wieku).
Gdy oboje rodzice nie Ŝyją.
Jedno z rodziców nie Ŝyje.
Osoby pełnoletnie niebędące wychowankami placówki, mieszkające w niej na mocy porozumienia wychowanek – dyrekcja placówki opiekuńczo-wychowawczej, korzystający z pomocy pienięŜnej na kontynuację nauki.
Dotyczy placówki interwencyjnej, równieŜ tej wchodzącej w skład placówki wielofunkcyjnej.
Liczba dzieci, które skorzystały z placówki w ciągu roku, niezaleŜnie od długości pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych wykazów wychowanków).
Osoba moŜe być wpisana tylko raz do jednej kategorii.
Wolontariusz – osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Dział 3. Wybrane informacje dotyczące placówki wsparcia dziennego opiekuńczej (symbol 1), specjalistycznej (symbol 2)
i placówki wielofunkcyjnej (symbol 6), jeśli pełni funkcję wsparcia dziennego, oraz korzystających z nich dzieci
(patrz objaśnienia na ostatniej stronie)
Wyszczególnienie
0

a)
b)
c)

d)

e)

Ogółem
1

Liczba dni pracy w tygodniu (z zakresu 1 – 7)

1

Liczba godzin pracy w tygodniu

2

Liczba miejsc a)

3

Liczba okresowych miejsc noclegowych, którymi dysponuje placówka

4

Korzystający według stanu w dniu 31 XII b)

5

Niepełnosprawni według stanu w dniu 31 XII c)

6

Korzystający w roku sprawozdawczym d)

7

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczyme)

8

Ustalone według regulaminu placówki lub rozumiane jako maksymalna liczba dzieci, która w danym czasie mogłaby jednocześnie przebywać w placówce.
Liczba dzieci, które powinny przebywać w tym dniu w placówce zgodnie z listą obecności aktualną na koniec roku.
Niepełnosprawność prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepełnosprawności) lub biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu podstawowych
czynności charakterystycznych dla osób w danym wieku).
Liczba dzieci (wychowanków), które skorzystały z placówki w ciągu roku, niezaleŜnie od długości pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych wykazów
wychowanków). Nie naleŜy uwzględniać dzieci, które uczestniczyły okazjonalnie w zajęciach (np. prelekcje dla klas, wycieczek itp.).
Wolontariusz – osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Objaśnienia do formularza PS-01
Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełniania e-maila:
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Akt prawny:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w zaleŜności od podmiotu
prowadzącego, dzielą się na:
− publiczne – prowadzone przez gminę, powiat lub samorząd
województwa,
− niepubliczne – prowadzone przez podmioty uprawnione
(organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne prowadzące działalność w zakresie pomocy
społecznej).
Wojewoda, zgodnie z art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych (rejestry w wydziałach polityki społecznej) oraz wydaje
zgodę na likwidację placówki (art. 85 ust. 5).
Placówka wsparcia dziennego – wspiera funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny, świadcząc opiekę dzienną i zapewniając
dziecku:
− pomoc w nauce,
− organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację
zabaw i zajęć sportowych,
− w miarę moŜliwości pomoc rzeczową, posiłek.
Prowadzi stałą pracę z rodziną dziecka.
Poza wymienionymi specjalistyczna placówka prowadzi:
− zajęcia socjoterapeutyczne,
− zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne i logopedyczne,
− indywidualne programy korekcyjne,
− udziela pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych,
rówieśniczych i osobistych.
Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co
najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb
dzieci i rodziców. W przypadku małej liczby dzieci wymagających
opieki liczbę dni i godzin funkcjonowania placówki moŜna
dostosować do lokalnych potrzeb. Dla kaŜdego dziecka prowadzi się
kartę pobytu, a nieobowiązkowo placówka moŜe sporządzać np.
indywidualny plan pracy lub kartę udziału w zajęciach
specjalistycznych.
Kierownik
placówki
jest
jednocześnie
wychowawcą. Pobyt w powyŜszych placówkach jest dobrowolny i
nieodpłatny, a w działaniach wychowawczych organizowanych w
placówkach powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie
dziecka. Placówki współdziałają z osobami i podmiotami
działającymi w środowisku lokalnym. Mogą organizować hostel.
I. Opiekuńcza placówka wsparcia dziennego (symbol 1)
wypełnia działy 1 i 3
Prowadzona jest w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk
wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności
szkolnych i organizowaniu czasu wolnego.
II. Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego (symbol 2)
wypełnia działy 1 i 3
Realizowany jest w niej program psychokorekcyjny lub psycho-profilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja,
resocjalizacja.
Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia
dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz
zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym
emocjonalne, społeczne, religijne, a takŜe zapewnia korzystanie
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z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń
zdrowotnych i kształcenia.
III. Placówka interwencyjna (symbol 3)
wypełnia działy 1 i 2 (rubryka 2)
Zapewnia dziecku:
− doraźną opiekę przez całą dobę na czas trwania sytuacji
kryzysowej,
− kształcenie dostosowane do jego wieku i moŜliwości
rozwojowych,
− opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub
umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce
rodzinnej albo socjalizacyjnej,
− przygotowuje diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji
Ŝyciowej dziecka, związków rodzinnych oraz ustala wskazania do
dalszej pracy z dzieckiem,
− przygotowuje diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dziecka
oraz diagnozę jego sytuacji rodzinnej na potrzeby sądu
rodzinnego.
Do placówki przyjmowane są dzieci od lat 11, w wyjątkowych
przypadkach dzieci młodsze. Pobyt nie moŜe trwać dłuŜej niŜ
3 miesiące (moŜe być przedłuŜony, nie dłuŜej jednak niŜ o 3 miesiące
w przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania
sytuacji prawnej dziecka jest w toku).
IV. Placówka rodzinna (symbol 4)
wypełnia działy 1 i 2 (rubryka 1)
Tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono
rodziny zastępczej lub przysposabiającej, umoŜliwia wychowanie
licznemu rodzeństwu, zapewnia kształcenie, wyrównywanie opóźnień
rozwojowych i szkolnych. Utrzymuje kontakt z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i centrum pomocy. MoŜe w niej przebywać od 4 do 8
dzieci, w uzasadnionych przypadkach liczba dzieci moŜe ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu.
V. Placówka socjalizacyjna (symbol 5)
wypełnia działy 1 i 2 (rubryka 3)
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajając niezbędne
potrzeby dziecka. Prowadzi zajęcia wychowawcze, korekcyjne,
kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne rekompensujące brak
wychowania w rodzinie i przygotowujące do Ŝycia społecznego, a dla
dzieci niepełnosprawnych - odpowiednią rehabilitację i zajęcia
specjalistyczne. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie
opóźnień rozwojowych i szkolnych, podejmuje działania w celu
powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny
przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.
VI. Placówka wielofunkcyjna (symbol 6)
wypełnia dział 1, dział 2, dział 3 (jeśli pełni funkcję wsparcia
dziennego).
Placówka opiekuńczo-wychowawcza, której organizacja umoŜliwia
łączenie dziennych i całodobowych działań interwencyjnych,
socjalizacyjnych, terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę
dziecka.
Hostel, część organizacyjna placówki opiekuńczo-wychowawczej,
dysponująca bazą noclegową i zapewniająca opiekę wychowawczą,
czynna przez całą dobę, wykorzystywana 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. Miejsca w hostelu
naleŜącym np. do placówki socjalizacyjnej doliczamy do wiersza
01w dziale 2, naleŜącym do placówki wsparcia - wpisujemy
w wierszu 4 w dziale 3.

