
   
 

         
         
         
          

         
  

       
           
          

   
 

      
    
       
   

 
 

          
     
        

    
    
        

 
         

          
      

     

     
         

         
         

      
      

      
           
        

           
       

 

  
  

 
 

 

DOM DZIECKA „NA WZGÓRZU” 

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie przy ul. 23 Marca 16 jest placówką wielofunkcyjną 
typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Dom przeznaczony jest dla dzieci powyżej 10 roku 
życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do 
życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce jest możliwe w 
wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy 
to rodzeństwa. 
Dom organizuje całodobową opiekę i wychowanie nad dziećmi i młodzieżą, pozbawionymi 
trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki 
zastępczej. Zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie odpowiednie do potrzeb 
warunków rozwoju. 

Placówka w swojej strukturze organizacyjnej tworzy następujące formy opieki: 
1) placówka macierzysta dla 20 wychowanków, 
2) filia dla 8 wychowanków przy ul. Kościuszki 52 w Sopocie 
3) miejsca pobytu interwencyjnego dla 2 osób(w ramach funkcjonowania 

placówki macierzystej) 

Do Domu nie przyjmuje się dzieci i młodzieży o stwierdzonym: 
1) upośledzeniu umysłowym w stopniu głębokim 
2) chore fizycznie lub psychicznie wymagające stałego leczenia lub indywidualnej 
pomocy lub opieki i pomocy, 

3) uzależnieniu od środków odurzających i psychotropowych, 
4) w postanowieniu sądowym, wyroku w zawieszeniu za kilkakrotne wykroczenia 

Zintegrowane działania placówki skupiają się na jak najszybszym powrocie dziecka do rodziny 
naturalnej, a jeżeli jest to niemożliwe, stosuje się inne formy opieki zastępczej. Dla młodzieży 
starszej placówka realizuje indywidualny plan usamodzielnienia we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie. 

Dom opracowuje i realizuje system kontraktów z młodzieżą i rodzicami oraz plany pomocy 
dziecku konstruowane w celu kompleksowego przyjścia z pomocą dziecku i rodzinie. Dom 
realizuje projekty, których celem jest poszerzenie oferty oraz wzrost jakości usług, Dom 
otwiera się na działania w środowisku, oferując dodatkowo działania o charakterze 
interwencyjnym, terapeutycznym i edukacyjnym. Celem działań placówki jest budowanie 
spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Sopotu. Bieżący nadzór nad działalnością 
Domu sprawuje Dyrektor MOPS w Sopocie za pośrednictwem Działu Pieczy Zastępczej 
MOPS. Do placówki na podstawie postanowienia sądu z określeniem formy organizacyjnej 
kieruje Dyrektor MOPS w Sopocie lub inna osoba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu. 
Placówką kieruje dyrektor powoływany przez organ prowadzący placówkę. 

DOM DZIECKA „NA WZGÓRZU” 
ul. 23 Marca 16, 81-820 Sopot 
tel./fax 058  551-19-94 
e-mail: dom.sopot@wp.pl  
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