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Tabela 3. Placówki socjalizacyjne

WIatach 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Prowadzone przez powiat

Liczba placówek 322 318 319 313 238 220 195 187

Liczba miejsc 16893 16434 16099 15498 10 882 9244 7674 6864

Średnia wielkość placówki (stary- 52,5 51,7 50,5 49,5 45,7 42,0 39,4 36,7
styczna liczba wychowanków)

Prowadzone przez inny podmiot

Liczba placówek 49 59 58 67 63 63 68 72

Liczba miejsc 1834 2275 2155 2340 2128 2001 1994 2023

Średnia wielkość placówki 37,4 38,6 37,2 34,9 33,8 31,8 29,3 28,1

Tabela 4. Placówki wielofunkcyjne

Wiatach 2005 2006 ~007 2008
Prowadzone przez powiat

Liczba placówek 93 117 135 143

Liczba miejsc 5278 6810 7461 7720

Średnia wielkość placówki 56,8 58,2 55,3 54,0

Prowadzone przez inny podmiot
~ :;:~::I. 23Liczba placówek 9 12 19

Liczba miejsc 576 611 1069 1285

Średnia -wielkość placówki (statystyczna liczba wychowanków) 64,0 50,9 56,3 55,9

jest ich wielkość. Specjaliści wielokrotnie
podkreślali, że duża placówka opiekuńczo-
-wychowawcza ze swej natury jest dys-
funkcyjna. Trudno w jej przypadku mówić .
o dobrym klimacie wychowawczym, zin-
dywidualizowanym oddziaływaniu wy-
chowawczym oraz o właściwych wzorach
identyfikacyjnych, ~ odpowiednim przygo-
towaniu wychowanków do dorosłego iy-
cia. Stąd powszechne przekonanie i ocze-
kiwanie, że jednym ze -Wskaźnikówzmian
jakościowych w instytucjonalnym systemie
opieki zastępczej będzie odejście od mode-
lu dużej placówki na rzecz małych środo-
wiskowych form opieki.
Zestawienie statystyczne wskazuje na

stałą tendencję do zmniejszania się śred-
niej wielkości placówek w poszczegól-
nych latach. W przypadku publicznych
placówek socjalizacyjnych jest to bardzo
niewielki spadek średniej wielkości w la-
tach 2001-2004 - z 52,5 do 49,5 - przez

okres czterech lat średnia wielkość pla-
cówki zmniejszyła się o 3 wychowanków.
Od roku 2005 obserwujemy stały dyna-
miczny spadek średniej wielkości placów-
ki - w roku 2008 przeciętna placówka so-
cjalizacyjna liczyła - statystycznie - 36,7
wychowanków.
Na tę pozytywną tendencję duży wpływ

wywarło powołanie do życia placówek
wielofunkcyjnych. Duże, dysfunkcjonalne
i trudne do przekształcenia placówki socja- .
lizacyjne zostały bardzo często po prostu
przemianowane na placówki wielofunk-
cyjne. Wraz ze zmniejszaniem się liczby
i wielkości placówek socjalizacyjnych ro-
śnie liczba dużych placówek wielofunkcyj-
nych. Zjawisko to charakteryzuje zarówno
placówki publiczne, jak i niepubliczne.
Przeciętna publiczna placówka wielofunk-
cyjna w 2005 r. wychowywała - statystycz-
nie - 56,8 wychowanków, a w 2008 r. - 54
wychowanków.


