
2. Mieszkanie Rodzinkowe w Czuchowie

10 lat wielkich zmian...

Trzeba chwytać sercem te małe i drobne momenty...

Wrzesień dla jednych miesiąc nostalgii, początek jesieni dla Nas w tym roku wyjątkowe święto.

Minęło 10 lat od momentu powstania Mieszkania Rodzinkowego w Czuchowie... 10 lat wielkich

zmian,  każda  zmiana  niesie  ze  sobą  niepokój  ...  Ta  zmiana  pokazała,  że  można  stworzyć  coś

pięknego,  stworzyć  dla  dzieci  namiastkę  domu  przez  duże  "D"  .  Przez  10  lat  to  mieszkanie

w Czuchowie było domem dla 60 wychowanków. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali na

przestrzeni  tych  ostatnich  10  wspaniałych  lat,  za  każde  dobre  słowo,  pamięć  o  Naszych

dzieciakach...

Tak zmienił się Nasz dom przez ostatnie lata ...Pierwsze 3 zdjęcia przedstawiają nasze mieszkanie

10 lat temu , następne pokazują to miejsce jakim jest dziś.

Priorytetem  mieszkań  rodzinkowych  jest  przygotowanie  naszych  podopiecznych

do samodzielnego  życia,  poprzez  wdrażanie  ich  w obowiązki  dnia  codziennego i  we wszelkie

zadania mające na celu rozwój aktywności związanej z nabywaniem kompetencji przydatnych

w dorosłym życiu. 







2.1. Najważniejsze dane ilościowe dotyczące wychowanków w 2020 roku

 Poniżej  zostają przedstawione dane ilościowe dotyczące wychowanków, którzy w 2020

roku  zostali przyjęci do Mieszkania Rodzinkowego w Czuchowie i ilość dzieci, która opuściła

mieszkanie:

Zestawienie tabelaryczne.

2020 rok Ogółem ( ilość) W tym :

Przyjęcie dzieci : 13 dzieci Ile z powiatu rybnickiego: 12
Ile z poza powiatu: 1

Odejścia dzieci : 11 dzieci Do rodziny naturalnej (ile): 6
do rodziny adopcyjnej: 0
do rodziny zastępczej: 2
usamodzielnienie: 3

Ilość  wychowanków z  Mieszkania  Rodzinkowego  w  Czuchowie  w  2020r  na  pierwszy

i ostatni dzień miesiąca: 

Miesiąc 1 dzień miesiąca 28/30/31 dzień 
miesiąca

Styczeń 11 11

Luty 11 14

Marzec 14 14

Kwiecień 14 13

Maj 13 13

Czerwiec 13 14



Lipiec 14 12

Sierpień 12 11

Wrzesień 11 12

Październik 12 13

Listopad 13 15

Grudzień 15 13

Zestawienie tabelaryczne wychowanków na dzień 31.12.2020r z podziałem na wiek.

Dzieci w placówce ( na dzień 31.12.2020 r) 13

Poniżej 1 roku 0

Od 1 do 3 lat 1

Od 4 – 6 lat 0

Od 7 – 9 lat 2

Od 10 – 13 lat 1

Od 14 - 17 lat 7

18 lat i powyżej 18 lat 2

2.2. Działalność edukacyjno – terapeutyczna

Od  stycznia  2020r  do  grudnia  2020r.  wychowankowie  realizowali  obowiązek  szkolny

w następujących typach szkół : (z uwzględnieniem przejścia na wyższe etapy edukacji oraz zmiany

szkół ) :

Przedszkole 1

Szkoły Podstawowe 11

Specjalna Szkoła Podstawowa 1

Zasadnicze  Szkoły  Zawodowe /  Szkoły  Branżowe/
Izba Rzemieślnicza

5

Technikum 1

Liceum 2

Zespół  Doskonalenia  Zawodowego/  Szkoły
Branżowe przy OHP

1

Od  stycznia  2020r  do  grudnia  2020r.  wychowankowie  realizowali  obowiązek  szkolny

w następujących typach placówek specjalistycznych (z uwzględnieniem przejścia na wyższe etapy

edukacji oraz zmiany placówki):



Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy  w
Zawichoście

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu 1

Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy  w  Kuźni
Raciborskiej

1

Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy  w  Koźminie
Wielkopolskim

1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wrocławiu 1

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy 1

Zakład Poprawczy  i  Schronisko dla  Nieletnich w
Raciborzu

1

Ze  względu  na  panującą  sytuację  epidemiologiczną,  wychowankowie  Naszej  placówki

czynnie uczestniczyli w zajęciach zdalnych. Stały monitoring i nadzór wychowawcy dyżurującego

sprawił,  że  znaczna  część  wychowanków  podwyższyła  swoje  oceny.  Wychowankowie

systematycznie odrabiali  prace domowe,  uczyli  się  na bieżąco.  Zdecydowana większość z  nich

otrzymała liczne pochwały od nauczycieli i wychowawców za sprawny udział w procesie zdalnego

nauczania, zaangażowanie i osiąganie dobrych lub bardzo dobrych wyników w nauce. 



Poziom  rozwoju  intelektualnego  dzieci  w  wieku  szkolnym  (  łącznie  –  wszyscy

wychowankowie w całym roku 2020). 

NORMA INTELEKTUALNA UPOŚLEDZENIE INTELEKTUALNE

Wczesne wspomaganie 
rozwoju

Dostosowanie 
poziomu 
edukacyjnego do 
potrzeb i 
możliwości 
dziecka 

W stopniu lekkim Umiarkowanym głębokim

Ilość osób 2 osoby 9 osób 1 osoba 0 0

2.3. Działalność zdrowotna

Wychowankowie objęci opieką specjalistyczną :

lp. Rodzaj opieki Liczba wychowanków 

1 pomoc psychologiczna wszyscy

2 pomoc pedagogiczna wszyscy

3 psychiatryczna 4

4 neurologiczna 1

5 okulistyczna 2

6 stomatologiczna 11

7 ginekologiczna 0

8 endokrynologiczna 0

9 kardiologiczna 1

10 alergolog/pulmonolog 2

11 dermatolog 1

13 logopedyczna w PPP 2

2.4. Działalność kulturowa, sportowa, rekreacyjna, integracyjna, czas 

wolny

Miniony rok był inny i  wyjątkowy pod każdym względem. Wszystkich nas zaskoczyła

pandemia. Na nowo uczyliśmy się korzystać z rzeczy drobnych, zachwycały nas spacery, rozmowy,

gry stolikowe, czytanie książek. Okazało się, że czas wolny nie trzeba spędzać tylko i wyłącznie na

wyjazdach.  Aktywnie  można  też  bawić  się  na  podwórku,  grać  w  piłkę,  organizować  pikniki,

spacery,  wycieczki  rowerowe,  wycieczki  do  lasu,  imprezy urodzinowe,  spełniać  się  kulinarnie,

odkrywać  zdolności  twórcze,  malarskie,  muzyczne,  taneczne.  Czas  ten  zbliżył  nas  do  siebie.

Pozwolił  odkryć  wiele  talentów,  pasji  i  zainteresowań.  Początkiem  roku   udało  się  odbyć

wycieczki :



-  na Lodowisko do Żor

- nauka jazdy na nartach w Istebnej

- do Kopalni Soli w Bochni

- nad Zalew Rybnicki

- liczne wyjazdy do Parku Trampolin w Radlinie

- liczne wyjazdy do kin

- wyjazdy na kręgle do Pink Bowlig Club w Rybniku

-  wyjścia na basen kryty w Czerwionce

- do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Bujakowie 

- wyjścia do restauracji, pizzerii, itp.

Dodatkowo  wychowankowie  mieli  możliwość  uczestnictwa  w  wyjazdach  letnich.



W trakcie wakacji letnich wychowankowie uczestniczyło w obozach. W  terminie  :  

od 15.07 .2020 – 25.07.2020 w Zakopanym ( 2 osoby)

od 08.08.2020 - 19.08.2020r w Międzywodziu ( 2 osoby)

W czasie pandemii czas  wolny spędzaliśmy głównie w domu oraz na naszym podwórku.

Spełnialiśmy się sportowo, muzycznie, tanecznie, artystycznie, kulinarnie, czytelniczo. Wspólnie

tworzyliśmy ozdoby świąteczne, kartki, dekorowaliśmy dom, graliśmy w gry stolikowe, czytaliśmy

książki, tworzyliśmy prace plastyczne. 



2.5. Zrealizowane remonty w 2020 roku

W omawianym roku odmalowano : salon, przedpokój – holl,  kuchnię, pokój chłopców.

Stworzono dla wychowanków kącik relaksacyjny, który stwarza możliwość odpoczynku, wspólnej

integracji grupowej, jest miejscem do zabaw, czytania książek, gier stolikowych i komputerowych.

Wymieniono  panele  w  pokoju  chłopców  i  kuchni  z  jednoczesnym  zabezpieczeniem

i wzmocnieniem  podłoża.



Na bieżąco wszystkie pomieszczenia – pokoje dzieci,  doposażane są w nowe : pościele,

poduszki, koce, artykuły dekoracyjne ( regały, półeczki, ramki, zdjęcia, plakaty, poduszki, kwiaty,

zasłony,  itp.).  Mieszkanie  Rodzinowe  systematycznie  również   doposażane  jest  w  nowoczesne

sprzęty  i  urządzenia  (  sprzęty  komputerowe,  sportowe,  kuchenne,  muzyczne,  plastyczne,

technologiczne,  gospodarcze,  gry,  puzzle,  zabawki,  książki  itp.).  Dzięki  temu Nasi  podopieczni

mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, pasje, pożytecznie spędzać swój czas wolny.

W 2020 roku podopieczni Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Raciborzu

podarowali naszym wychowankom 11 rowerów. Sami je zreperowali i doprowadzili do stanu , by

mogły być użytkowane przez naszych wychowanków.



Nasze Mieszkanie jest  Piękną wizytówką. Zachwyca każdego kto odwiedza nasze progi.

Doskonałe wyposażenie i standard na bardzo wysokim poziomie sprawia, że Nasi Podopieczni mają

warunki,  które  bardzo  często  nie  są  spotykane  w  przeciętnych  domach.  Kadra  pracownicza

dodatkowo zwraca wysoką uwagę na wystrój i dodatki, które bardzo często robione są samodzielnie

przez Podopiecznych, a te z kolei niewątpliwie wprowadzają ciepło, przytulność i tworzą klimat

Naszych Domów. 


