
Misja Domu Dziecka w Turawie 

 

Misją Domu Dziecka w Turawie jest zapewnienie wychowania  oraz całodobowej 

opieki ci ągłej i dora źnej dzieciom całkowicie lub cz ęściowo pozbawionym 

opieki rodzicielskiej w wieku od 3 do 18 roku życia.  

 

W naszym Domu:  

1. Zapewniamy ka żdemu wychowankowi całodobow ą opiek ę i wychowanie, 

a także odpowiednie do jego psychofizycznych potrzeb waru nki rozwoju 

(potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych , społecznych i 

religijnych).  

2. Stwarzamy odpowiednie warunki do przestrzegania pra w dziecka, a 

zwłaszcza:  

a. wychowywania si ę w ciepłej, serdecznej atmosferze, opartej na 

wzajemnym zrozumieniu, tolerancji, życzliwo ści i wsparciu,  

b. poszanowania godno ści osobistej i poczucia bezpiecze ństwa,  

c. podmiotowego traktowania ka żdego wychowanka,  

d. utrzymywania stałych kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami 

znaczącymi dla wychowanka,  

3. Zapewniamy odpowiednie warunki umo żliwiaj ące realizacj ę 

obowi ązującego standardu wychowania i opieki oraz świadczonych usług, w 

tym w szczególno ści :  

a. zapewnienie korzystania ze świadcze ń zdrowotnych,  

b. zapewnienie wychowankom kształcenia na wszystkich e tapach 

edukacyjnych do osi ągni ęcia pełnoletno ści,  

c. zapewnienie wychowankom warunków do zdobycia kwalif ikacji 

zawodowych umo żliwiaj ących podj ęcie pracy po opuszczeniu 

placówki,  

d.  wyrównywania deficytów  rozwojowych i opó źnień szkolnych,  

e. zapewnienie kwoty pieni ężnej do własnego dysponowania, 

zgodnie z obowi ązującymi przepisami,  

f. zapewnienie zaj ęć wychowawczych, korekcyjnych, 

kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, 

psychologicznych rekompensuj ących brak wychowania w rodzinie 



i przygotowuj ących do życia społecznego, a dzieciom 

niepełnosprawnym odpowiedniej rehabilitacji i zaj ęć 

specjalistycznych,  

4. Podejmujemy działania umo żliwiaj ące wychowankom – w mo żliwie 

najkorzystniejszym okresie szybki powrót do rodziny  własnej lub umieszczenia 

ich w jednej z form zast ępczej opieki rodzinnej.  

5. Pracujmy z rodzin ą dziecka w celu podtrzymywania wi ęzi mi ędzy 

rodzicami, a dzieckiem.  

6. Umożliwiamy wychowankom zdobycie odpowiednich postaw, w iedzy i 

umiej ętności niezb ędnych w życiu samodzielnym.  

7. Udzielamy odpowiednich form pomocy i wsparcia wycho wankom 

usamodzielnionym.  

W celu skutecznej i sprawnej realizacji zada ń statutowych podejmujemy 

równie ż współprac ę z instytucjami samorz ądowymi i innymi podmiotami 

działaj ącymi na rzecz dziecka i rodziny. 


