Nasz Dom istnieje od 1946 r. i przechodził różne koleje losu związane
nierozerwalnie z naszą historią. Zawsze służył do sprawowania - otaczania opieką
i pomocą dzieci okresowo pozbawionych opieki rodziny własnej. Od miesiąca sierpnia
2006 nazywamy się Placówka Wielofunkcyjna Nr 2"Dom w Ogrodzie" w Lęborku.
Jesteśmy placówką państwową, której organem prowadzącym jest Starostwo
Powiatowe w Lęborku. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki w imieniu
Zarządu Powiatu Lęborskiego sprawuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lęborku.
Dom ma zasięg ponadgminny, charakter stacjonarny, tj. stałego pobytu,
zapewniający całodobową opiekę dzieciom pozbawionym trwale lub okresowo opieki
rodziny własnej. Nigdy nie rozdzielamy rodzeństw. Staramy się jak najszybciej
i najbardziej efektywnie normalizować sytuację prawną dziecka korzystnie dla niego
(we współpracy z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do domu).
Gdy powrót dziecka do rodziny naturalnej jest niemożliwy, czynimy działania
mające na celu umieszczenie go w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienie opieki zastępczej.
Pragniemy, by było otaczane miłością i troską oraz miało zapewnione prawidłowe
warunki rozwoju. Zgodnie ze standardami, opieką otaczamy 30 dzieci, od urodzenia do
6 roku życia.
W skład Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lęborku wchodzą:
a) placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego
b) placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego
W naszym Domu od 2000 r. istnieje Hostel - Powiatowy Dom dla Matki, jako jedna
z form alternatywnej pomocy rodzinom z małymi dziećmi w tzw. kryzysie, by nie musiało
dochodzić do separacji dziecka od rodzica. Pomoc otrzymują kobiety małoletnie
i pełnoletnie z powiatu lęborskiego. (słoneczniki)
A) Placówka socjalizacyjna dzieli się na następujące grupy:
- Grupa najmłodsza do I roku życia
- Grupa półprzedszkolna (2 - 4 lat życia)
- Grupa przedszkolna (4 - 5 lat)
Dzieci 6-letnie realizują program tzw. klasy "0" w szkole, blisko naszego domu.
W placówce zatrudniona jest kadra z wykształceniem wyższym pedagogicznym.
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Młodszy wychowawca / opiekunka dziecięca - organizują pracę z grupą dzieci (nie więcej
niż do 10 dzieci) oraz pracę indywidualną z dzieckiem, realizując zadania wynikające
z indywidualnego planu pracy oraz pozostają w stałym kontakcie z rodziną dziecka.
Pracownik socjalny - pracuje z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną,
utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę w środowisku, inicjuje
działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka
Pracę młodszego wychowawcy / opiekunki dziecięcej wspierają pracownicy,
których zatrudnienie wynika z zapewnienia dzieciom prawidłowej opieki
i bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania placówki. Placówka utrzymuje kontakt
z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, właściwego dla miejsca
zamieszkania dziecka w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej.
B) Placówka interwencyjna to tak zwana doraźna opieka na czas trwania sytuacji
kryzysowej w rodzinie.
W zależności od wieku i potrzeb dziecka, będzie ono objęte opieką i pielęgnacją
o rozszerzonym zakresie działań zdrowotnych, opiekuńczych i wychowawczych,
uwzględniających przyczyny pobytu. Do Placówki Interwencyjnej dokonuje się przyjęcia
dzieci bez skierowania w przypadkach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia
sprawowania nad nim pielęgnacji, opieki i wychowania, na polecenie Sędziego Sądu
Rejonowego, Sądu Rodzinnego, przez Policję lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka
czy zagrożenie zdrowia i życia dziecka wynikające z niewłaściwej opieki lub jej braku.
Zakładany pobyt dziecka to czas do 6 miesięcy. W przypadku, gdy postępowanie
sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt może być
przedłużony o kolejne 6 miesięcy. W tym czasie dokonujemy wszechstronnej diagnozy
sytuacji rodzinnej dziecka, przyczyn i problemów, diagnozy psychologiczno pedagogicznej, prawnej, intensywnej pracy socjalnej przy ścisłej współpracy wszystkich
instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny właściwych ze względu na
miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka.
Dla każdego dziecka prowadzi się:
a) indywidualny plan pracy;
b) kartę pobytu, uzupełnianą co miesiąc oceną relacji dziecka z rodzicami, sposobu jego
funkcjonowania,
poziomu
jego
ogólnych
możliwości,
stanu
zdrowia,
informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach;
c) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu;
d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych.
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Opieką i pielęgnacją nad dziećmi od czwartej doby życia do 1 roku życia zajmują się
pracownicy medyczni - pielęgniarki. Opiekę nad dziećmi powyżej 1 roku życia sprawują
pracownicy z wykształceniem pedagogicznym - młodszy wychowawca / opiekunka
dziecięca. Nad zapewnieniem prawidłowej stymulacji rozwojowej czuwa rehabilitant.
W zespole pracowniczym są także pracownicy obsługi, bez których współpracy
niemożliwe byłoby prawidłowe funkcjonowanie placówki. Dzieci uczestniczą
w odpowiednich zajęciach dostosowanych do ich możliwości indywidualnych
i wiekowych. Uczą się samodzielności, zdobywania umiejętności motorycznych,
poznawczych, mowy itp. Są także na co dzień pod opieką psychologa i lekarza pediatry.
Staramy się troskliwie dbać o ich potrzeby. Wiek ten jest szczególnie ważny,
by wychwycić wszelkie problemy zdrowotne, zdiagnozować lub kontynuować leczenie,
czy rehabilitację. Dzieci uczestniczą też w zajęciach dydaktycznych typu przedszkolnego,
a także w przedstawieniach teatralnych, festynach, wycieczkach, itp.
Dom bez rodziców z tzw. "ciociami" jest tylko namiastką domu. Chcemy jednak by
przyszłość naszych najmłodszych była stabilna i osadzona w realiach dla nich najbardziej
korzystnych i pozytywnych. Staramy się w jak najkrótszym terminie rozwiązać sytuację
prawną korzystnie dla dziecka, by nie narażać go na długotrwały pobyt w warunkach
placówki.
Usytuowanie Domu, pomimo że jesteśmy w mieście, jest bardzo dobre.
Posiadamy bardzo ładną zieloną posiadłość, która jest "przychylna" dla dzieci. Jest duży
ogród wśród trawników i zielonych iglaków. Mamy też plac zabaw. Każda grupa naszych
dzieci zamieszkuje tzw. odcinek, w którym znajdują się kolorowe sypialnie, bawialnie,
sanitariaty, jadalnie itp. Dom jest 2-piętrowy, dookoła otoczony zielenią, a działka, na
której się znajduje wynosi 0,59 ha .
Zawsze poszukujemy partnerów do współpracy i pomocy dla naszego "Domu
w Ogrodzie" w zakresie znalezienia środków finansowych, które moglibyśmy przeznaczyć
na najpilniejsze potrzeby, np. na remonty, zakup pieluch jednorazowych, środków
kosmetycznych, czy innych ważnych rzeczy, tak bardzo istotnych przy sprawowaniu
opieki i pielęgnacji nad małym dzieckiem. Każdy rodzaj pomocy czy wsparcia,
zainteresowania się nami jest dla nas ważny, szczególnie z uwagi na wielość potrzeb,
jakim musimy podołać.
Nasz "Dom w Ogrodzie" zawsze jest pełen gwaru i uśmiechu przebywających tu dzieci.
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