
PROTOKÓŁ NR 37/2005 
WYJAZDOWE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 24.10.2005 r. 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.40 w Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie, a następnie 
kontynuowane było w Domu Dziecka w Binowie. Było to wyjazdowe posiedzenie Komisji, w którym 
udział wzięło 5 członków komisji a wśród zaproszonych gości Dyrektor PCPR Urszula Kwietniewska 
-Łacny, Państwo Agnieszka i Tomasz Drabik, p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Binowie Marianna 
Kołodziejska-Nowicka (lista obecności - zał. nr 1). Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady 
poprowadził Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bronisław Sakowski.  
 
Porządek obrad 37 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie (przy 5 za; 0 
wstrzymujący się, 0 przeciw). 
Protokół z 36 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przyjęty jednogłośnie (przy 5 za; 0 
wstrzymujący się, 0 przeciw). 
 
Ad. 1 Rodzinny Dom Dziecka w Gardnie i jego oddziaływanie na wychowanie dziecka.  
Państwo Agnieszka i Tomasz Drabik prowadzą w Gardnie Rodzinny Dom Dziecka „Agatos”. Oprócz ich 
własnych córeczek mieszka z nimi dziewięcioro dzieci w wieku od 10 lat do 18 lat. Ich rodzicom sąd 
odebrał lub ograniczył prawa rodzicielskie. Najstarszy wychowanek już jest usamodzielniony, trójka 
przyucza się do zawodu stolarza w szkole zawodowej, dwójka uczy się w liceum, dwójka w gimnazjum  
a najmłodszy w szkole podstawowej. Jeden z wychowanków zdobył w tym roku stypendium naukowe. 
Dzięki hojności sponsorów dzieci wyjechały na wakacje, a na co dzień sponsorzy pomagają  
w najpilniejszych potrzebach Domu. Rodzinny Dom Dziecka ściśle współpracuje z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w celu utrzymania prawidłowego psychicznego rozwoju swoich 
wychowanków. Placówka boryka się z problemami finansowymi (brak odzieży, obuwia) oraz formalno  
-  prawnymi mającymi na celu przekształcenie działalności gospodarczej w fundację. 
Członkowie Komisji zostali oprowadzeni po obiekcie, a następnie omówili warunki bytowe, 
wychowawcze oraz dydaktyczne metody pracy z dziećmi. 
Podsumowanie wizyty: 
- członkowie komisji wyrazili zadowolenie z sposobu prowadzenia i funkcjonowania Domu, a także 
pozytywnie wyrażali się na temat rodzinnej atmosfery i sposobu opieki nad dziećmi oraz wyników 
szkolnych osiąganych przez wychowanków. 
 
Ad. 2 Dom Dziecka w Binowie – sytuacja na dzień 24.X.2005 r.  
Pani Marianna Kołodziejska-Nowicka p.o. Dyrektora przedstawiła 43 wychowanków i omówiła przekrój 
wiekowy od 3 m-cy do 18 lat oraz idące za tym problemy wychowawcze. Omówiła strukturę, 
wykształcenie i zakres obowiązków kadry pracowniczej. Placówka mieści się w obiekcie nadającym się 
do remontu. W złym stanie są łazienki a na ich odremontowanie znaleziono sponsora. Problem stanowi 
również przeciekający dach. W 2006 roku planowana jest relokacja Domu Dziecka z Binowa na teren 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.  
Członkowie Komisji zostali oprowadzeni po placówce, rozmawiali z dziećmi i badali warunki bytowe  
a następnie dyskutowali nad problemami wychowawczymi i pracą dydaktyczną z dziećmi. 
Podsumowanie wizyty: 
- członkowie komisji wyrazili zaniepokojenie stanem placówki (przede wszystkim złym stanem łazienek, 
przeciekającym dachem) wskazującym na wysokie zużycie budynku, podkreślili przedłużający się stan 
zawieszenia wszelkich remontów następujący w skutek planu relokacji placówki do Chojny; 
- członkowie komisji zwrócili uwagę na fakt, iż wiele spośród dzieci nie osiąga dobrych wyników  
w nauce, a niektóre nie kończą szkół przez co nie są przygotowane do samodzielnego życia; 
- członkowie komisji pochwalili starania w sprawie pomocy w zdobyciu mieszkania  
dla usamodzielniających się wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. 
 
Zakończono posiedzenie. 
 
Protokół sporządziła:  
 
Dominika Konopnicka      Przewodniczący Komisji  
 
 Bronisław Sakowski 


