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Rejowiec. 5 maja 2016 r. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

w odpowiedzi na Pismo Nr KMP.573.5.2016JJ Dyrektor Niepublicznego Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu na wstępie pragnie odnieść się do poruszanych kwestii 
hezpiec 'eństwa nieletnich i ich ochrony przed niewłaściwym traktowaniem: 

1. W odniesieniu do oceny zdarzenia z dnia 23 lutego 20!6 r. nie sposób zgodzić się 
ze stwierdzeniem, iż zawiodła opieka i nadzór personelu. 2 przeprowadzonych ustaleń 
i w oparciu o zapis monitoringu wynika, że kadra pedagogiczna sprawując nadzór nad 
wychowankami, na bieżąco monitorowała sytuację na grupie chłopców. Pracownicy nie 
dostjzegli niepokojącNch sygnałów, ponieważ zachowania chłopców nie budziły żadnych 
podejrzeń. Zdarzenie to jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego, które wyjaśni 
czy i jak do niego doszło. 

2. Waż lym problemem młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest zjawisko ucieczek 
wycj owanków, które poddane zostało wnikliwej analizie przez ORE - „Raport- zjawisko 
ucieczek wśród wychowanków Młodzieżowych Ośrodków wychowawczych w roku 
szkolnym 2010-2011". W naszej placówce w 2014 r. miało miejsce 28 ucieczek, 
a w 2015 r. - 82. Podajemy dla porównania dane statystyczne z Młodzieżowego Ośrodka 
Wycaowawczego w Puławach, podległego również Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty; 
rok 2013-140 ucieczek, rok 2014 - 1 i 6 i rok 2015 - 151. 
Wano zauważyć, że w innych ośrodkach wychowawczych zjawisko to przedstawia się 
w sposób następujący: 
MOW Krupski Młyn - 2013 r. - 211; 2014 r. - 321; 2015 r. - 287 
MO W Kalety - 2013 r. - 87; 2014 r. - 61; 2015 r. - 63 
MOW Radzionków-2013 r. - 144; 2014 r. - 155; 2015 r. - 159 
MOW Kuźnia Raciborska - 2013 r. - 60; 2014 r. 109; 2015 r. - 105 
MOW Rudy - 2013 r. - 186; 2014 r. - 110; 2015 r. - 64 
MOW Skarżysko - Kamienna - 2013 r. - 301; 2014 r. -232; 2015 r. - 261 
MOW Debrzno - 2013 r. - 146; 2014 r. - 126; 2015 r. - 119 
MOW Lidzbark Warmiński - 2013 r. - 187; 2014 r. - 138; 2015 r. - 141. 
Przyjzyną ucieczek w naszym ośrodku, jak wynika z przeprowadzonych po 1 semestrze 
roku szkolnego 2015/2016 przez Zespół ds. analizy ucieczek i niepowrotów wychowanków 
ankiet były: chęć przebywania „na wolności" (nie stosowanie się do obowiązujących zasad 
i norm współżycia społecznego), problemy rodzinne, brak kontaktów z rodziną i tęsknota 
za domem. Z powyższych analiz wynika również, że wychowankowie najczęściej 
dokonywali ucieczek podczas samodzielnych wyjść poza teren ośrodka. 



Powodem ucieczek nie jest zatem niezapewnienie wystarczającej opieki wychowawczej, 
jak ustalił KMP. 
Spacer wychowanków odbywa się w asyście jednego wychowawcy, jeżeh grupa hczy nie 
więcej niż 12 osób. Nigdy nie miały miejsca wyjścia kilkudziesięciu wychowanków pod 
opieką jednego wy chowawcy. 

Kolejm m zagadnieniem, do którego chcielibyśmy nawiązać są działania podejmowane przez 
dyrektor NMOW i r Rejowcu w celu wyeliminowania niepożądanych zdarzeń 
z udziałem nieletnich: 

1. Mając na uwadze wielokrotne podkreślanie dużej ilości interwencji policji w naszym 
Ośrodku, pragniem} zauważyć, że we wspomnianym wcześniej Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Puławach liczba interwencji policji przedstawia się następująco: 
2013 r. - 110; 2014 r. - 88; 2015 r. - 127. Natomiast w MOW w Podgłębokiem 
odnotowano w latach 2014-2015 siedem postępowań prokuratorskich. 
Ponadto w ośrodkach wychowawczych dochodzi do drastycznych wydarzeń, np.: 
MOW Kalety - 2014 r. - samobójstwo, 
MOW Kunów - 2015 r. - samobójstwo - usiłowanie 
MOW Wielkie Drogi 2013 r - gwałt 
MOW Skarżysko-Kamienna - 2014 r. - gwah. 
MOW Lidzbark Warmiński - 2013 r. - inne czynności seksualne. 2014 r. - gwah. 
Te przykłady można by mnożyć. Informacje udzielane nam przez komendy policji z kraju 
jednoznacznie wskazują na problemy występujące w tego typu placówkach począwszy 
od ucieczek, pobić, wymuszeń, rozbojów, znęcań psychicznych i fizycznych, buntów 
zbiorowych, do tych najbardziej drastycznych wskazanych powyżej. 
Porównując sytuację w naszym ośrodku do powyższych danych można stwierdzić, 
że wydarzenia niepożądane mogą zdarzyć się we wszystkich placówkach i nasze dane nie 
odbiegają istotnie od innych ośrodków. 

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku pomocy wychowawcy nie pracują samodzielnie 
z wy chowankami i nie sprawują nad nimi samodzielnej opieki, stąd też nie jest wymagane 
posiadanie przez nich merytor>'cznego przygotowania do pracy oraz kwalifikacji z zakresu 
resocjalizacji wymaganych dla wychowawców. Zgodnie z Zakresem obowiązkÓM' 
do obowiązków pomocy wychowawcy należy wspomaganie wychowawców grup podczas 
dyżurów, pomoc wychowawcom w sprawowaniu opieki nad wychowankami. PracowTiik 
zatrudniony na stanowisku pomocy wychowawcy pełni dyżur zawsze pod nadzorem 
wychowawcy i nie podejmuje samodzielnie decyzji dotyczących wychowanków. 

3. Niektórzy wychowawc\ pracujący w placówce posiadają niewielki staż pracy, ze względu 
na krótki czas funkcjonowania ośrodka. Osoby nowo zatrudni one cechuje kreatywność, 
brak rutyny, a przede wszystkim brak wypalenia zawodowego. Rozwój placówki 
powodował potrzebę zatrudniania nowych pracowników. Staż pracy nie jest gwarantem 
jakości pracy i posiadanych kompetencji. 

4. Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna podjęła dodatkowe działania wspomagające wzrost 
poziomu bezpieczeństwa oraz podnoszące kompetencje kadry pedagogicznej. W tym celu 
nawiązano współpracę z Panią dr Krystyną Teresą Panas oraz Panem Edwardem 



Jakubowiczem - specjalistami w zakresie psychoprofilaktyki i socjoterapii 
rekomendowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Przeprowadzono diagnozę 
dotychczasowego funkcjonowania NMOW w Rejowcu, a na jej podstawie opracowano 
Program naprawczy- funkcjonowania NMOW w Rejowcu sporządzony w dniach 06-07 
kwietnia 2016 r. przy współudziale powołanych specjalistów dr Krystyny Teresy Panas 
oraz mgr. Edwarda Jakubowicza. Całość programu zakończy się superwizją. 

Informacja o sposobie realizacji Zaleceń zawartych w przedmiotowym Piśmie: 

1. Działania mające na celu przeciwdziałanie ..drugiemu życiu" i zapewnienie wszystkim 
nieletnim bezpieczeństwa w NMOW są realizowane w ramach wdrażanego Programu 
naprawczego funkcjonowania NMOW w Rejowcu. Do chwili obecnej, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zrealizowano zadania: 

- weryfikacja warunków przyjmowania nowych wychowanków, utworzenie pokoju 
przyjęć wychowanka zapewniającego poczucie bezpieczeństwa, 

- tworzenie nowych grup wychowawczych (przydzielenie wychowanka do grupy 
wychowawczej uwzględniające rodzaje zaburzeń zachowania). 
przydzielenie wychowawców do grup. uwzględniające wzajemne relacje 

interpersonalne, 
- opracowanie czytelnego dla wychowanka regulaminu systemu nagród i kar, 
- zaplanowanie dodatkowych działań w zakresie współpracy z rodzicami, opiekunami 

prawnymi i rodzinami wychowanków poprzez cykliczne spotkania w ośrodku mające 
charakter psychoedukacyjny i terapeutyczny. 

- wprowadzenie spotkań społeczności ośrodka funkcjonującej zgodnie z regulaminem 
opracowanym przez zespół psychologiczno-pedagogiczny, 

- wprowadzenie cyklicznych interakcyjnych zajęć niwelujących zachowania agresywne 
i przemocowe wśród wychowanków ośrodka, 

- weryfikacja arkuszy Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych 
z uwzględnieniem indywidualnych autoryzowanych wpisów osób odpowiedzialnych 
za ich realizację. 

- wprowadzenie obowiązkowych cyklicznych zajęć superwizyjnych co najmniej jeden raz 
na dwa miesiące dla wszystkich pracowników pedagogicznych ośrodka, 

- zaplanowanie uczestnictwa kadry pedagogicznej ośrodka w szkoleniach warsztatowych 
umożliwiających nabycie umiejętności pracy resocjalizacyjnej oraz radzenia sobie 
w sytuacjach wychowawczo trudnych, 

- poprawa wewnętrznej komunikacji interpersonalnej pomiędzy pracownikami ośrodka 
oraz dyrekcją i pracownikami ośrodka. 

2. Zgodnie zaleceniem KMP zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa są 
składane niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

3. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad podopiecznymi NMOW 
dodatkowo wprowadzono: 

- wsparcie dla wychowawcy grupy podczas wyjść poza teren Ośrodka — osobę 
wspomagającą. 

- zarządzeniem dyrektora tryb postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia 
zdarzeń i czynów zagrażających bezpieczeństwu wychowanków NMOW w Rejowcu 
i innych osób. 

- ograniczenie liczby miejsc w Ośrodku do 72. 
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4-5. Na rok 2016 zaplanowany został cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje 
i doskonalących umiejętności wychowawców Ośrodka. Do chwili obecnej zrealizowano 
szkolenia w zakresie: „Mediacje rówieśnicze'' oraz ..Pomoc ofiarom przemocy 
rówieśniczej". W kolejnych miesiącach zaplanowano doskonalenie w zakresie: „Jak 
postępować z młodzieżą sięgającą po środki uzależniające'', „Mlodzież-Alkohol-
Narkotyki", „Spójrz inaczej", „Trening Zastępowania Agresji". Wychowawcy biorą 
udział w cyklu szkoleń w ramach programu „Chronimy dzieci". Program ten rozpoczął 
się konferencją, na której odbyła się certyfikacja placówek oświatowych wdrażających 
rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Ponadto w ramach powyższego 
programu wychowawcy wzięli udział w szkoleniach: „Polityka ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem". ..Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci", „Podejmowanie 
interM-encji w przypadku krzyn'dzenia dzieci". 
W ramach cyklicznej współpracy ze specjalistami p. dr Krystyną Panas (certyfikowany 
mediator sądow\. psycholog kliniczny, terapeuta systemowy) i p. Edwardem 
Jakubowiczem (terapeutą, wychowawcą i certyfikowanym socjoterapeutą) organizowane 
są regularne szkolenia dla kadry placówki. Pierwszy cykl odbył się w dniach 6-7 kwietnia 
2016 r. drugi 25-27 kwietnia 2016 r. 
W celu polepszenia relacji między personelem, zaplanowano z udziałem 
w/w prowadzących superwizje. Pierwszy cykl odbędzie się w dniach 23-24.05.2016 r., 
kolejny pod koniec czerwca 2016 r. 

6. Rozbieżności dotyczące liczby wychowanków wg stanu na dzień 18.03. 2016 r. wynikały 
z podania list wychowanków z podziałem na grupy wychowawcze, nie uwzględniające 
wszystkich nieletnich znajdujących się w systemie teleinformatycznym ORE. W dniu 
sporządzania informacji 30 marca 2016 r. placówka miała niepełny dostęp do powyższej 
bazy danych. Stan liczbowy wychowanków na dzień 18.03.2016 r. przedstawia się 
następująco: ' 

- obecnych w placówce - 80 
- przebywających na ucieczce ~ 1 
- przebywających na niepowrocie - 3 
- urlopowanych - I 
- przebywających długotrwale w szpitalu neuropsychiatrycznym - 3 
- przebywających na zwolnienia lekarskich - 5 
- przebywających w areszcie - 1 
- wskazanych, niedoprowadzonych - 3 

Zapewniamy, że nadrzędnym celem naszej placówki jest podejmowanie działań 
zmierzających do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wychowanków oraz jakości pracy 
ośrodka. 

Z poważaniem 
^ ^ D Y R E K T O R 

mgr Monik 
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