
HISTORIA 

 

Państwowy Dom Dziecka Nr 1 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Rynek Kościuszki 5 został powołany 

przez Wydział Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku w dniu 1 października 1950r.  

Pierwszą siedzibą placówki był budynek, który ufundował Jan Klemens Branicki z przeznaczeniem dla 

sióstr Miłosierdzia Bożego, które prowadziły tam szpital, a następnie szkołę dla dzieci z ubogich 

rodzin. W 1950 roku władze miasta przejęły budynek i zorganizowały w nim Dom Dziecka. Pierwsza 

Dyrektor DD p. Wanda Jurczyk rozpoczęła działalność  z grupą jedenaściorga dzieci. W niedługim 

czasie lista potrzebujących wzrosła do 120.  

Państwowy Dom Dziecka nr 2 swoją działalność rozpoczął 20 października 1950r. Przez kolejne 11 lat 

mieścił się w budynku przy ul. Orzeszkowej. Następnie został przeniesiony na ul. Słonimską, gdzie 

wcześniej mieścił się Zakład Rzemieślniczo – Wychowawczy pod wezwaniem Św. Józefa, prowadzony 

przez Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Panny, a następnie Seminarium Duchowne.                  

Oba domy działały oddzielnie przez 34 lata. 31 sierpnia 1984 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania 

podjęło decyzję o likwidacji Państwowego Domu Dziecka nr 1 i połączeniu go z dniem 01.09.1984r.                

w jeden dom z siedzibą przy ul Słonimskiej. 

W latach 90 przeprowadzono generalny remont budynku, co podwyższyło jego standard, 

funkcjonalność i estetykę. W tym czasie placówka funkcjonowała w budynku internatu przy                          

ul. Piastowskiej 5. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na wielopłaszczyznowe oddziaływania opiekuńczo – 

wychowawcze obejmujące dzieci i ich rodziny, w sierpniu 2006 roku Dom Dziecka nr 1  został 

przekształcony w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Jedynka”. 

W ramach placówki funkcjonowały: całodobowa placówka socjalizacyjna z trzema grupami                             

w budynku głównym i trzema grupami usamodzielnienia w środowisku otwartym, Placówka Wsparcia 

Dziennego i Punkt Poradnictwa Rodzinnego. W takim kształcie placówka funkcjonowała do stycznia 

2012r., kiedy wskutek działania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówka 

zmuszona była ograniczyć swoją działalność do prowadzenia całodobowej placówki typu 

socjalizacyjnego wraz z trzema grupami usamodzielnienia w środowisku otwartym na osiedlu 

Bacieczki na łączną liczbę 53 miejsc.  Wskutek zmian przepisów w dn. 01.01.2013r., decyzją 

Wojewody Podlaskiego placówka ograniczyła liczbę miejsc do 30, a uchwałą Rady Miejskiej z dn. 

25.02.2013r. zmieniona została nazwa placówki na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Jedynka”                  

i nadano jej obecny statut.  

 


