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Justyna Róża Lewandowska 

Dyrektor Zespołu 

„Krajowy Mechanizm Prewencji” 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

dotyczy: organizacja pracy Ośrodka

W związku z otrzymanym od Państwa Raportem przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Jaworku, nadesłanym pismem KMP.573.6.2014.KG z dnia 15 stycznia 

2014 roku i wydanymi w nim Staroście Węgrowskiemu zaleceniami uprzejmie informuję, 

że Zarząd Powiatu podejmie w najbliższym czasie skuteczne działana prowadzące 

do zwiększenia wydatków w planie finansowym tego Ośrodka na realizację zadań 

określonych wpkt. 1.5, 1.6 i 1.7 zaleceń. Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym nie są 

planowane prace remontowo-modemizacyjne na terenie ww. Ośrodka.
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Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Węgrowie 
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W odpowiedzi na pismo KMP.573.6.2014.KG Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Jaworku wyjaśnia:

1.1 Zostały przeprowadzone rozmowy z wychowankami oraz wychowawcą dane 
usunięto w celu wyjaśnienia zasadności skargi złożonej przez naszych 
podopiecznych. W wyniku postępowania stwierdzono, iż wysoce prawdopodobne jest, 
że w/w pracownik naruszał prawa wychowanków. Dyrektor podjął działania 
zmierzające do rozwiązania z nim umowy, jednakże jest on pracownikiem 
chronionym przez związki zawodowe. Sprawa zostanie oddana do wyjaśnienia 
właściwym organom.

1.2 Ustalono, iż aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku „drugiego życia” należy najpierw 
dokładnie poznać jego przejawy. W trakcie opracowania są narzędzia do diagnozy. 
Na podstawie opracowanych wyników podejmowane będą działania zapobiegawcze.

1.3 ,1.4, 1.13, 1.16 Opracowana została nowelizacja Procedur postępowania w sytuacjach 
kryzysowych obejmująca wymienione w punktach zagadnienia i będzie przedstawiona 
na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej ( tuż po feriach zimowych).

1.10, 1.11, 1.12, 1.21, 1.22 Powołany został zespół do opracowania zmian w Regulaminie 
Wychowanka zgodnych z zaleceniami KMP. Wyniki pracy zespołu przedstawione 
zostaną podczas zebrania Rady Pedagogicznej oraz skonsultowane z Samorządem 
Wychowanków.

1.14, 1.15 W związku ze skargami wychowanków i wychowawców na opiekę zdrowotną 
jaką obejmuje nas obecny usługodawca, w najbliższym czasie zostaną podjęte kroki 
w celu zmiany zakładu opieki zdrowotnej i zawarcia umowy, która będzie obejmowała 
profilaktykę i badania wstępne wychowanków.
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1.17 Od 1 marca 2014 r. obowiązywał będzie nowy arkusz organizacyjny, 
który uwzględni zalecenia zawarte w tym punkcie.

1.18 W miejscu widocznym i dostępnym wywieszona została gazetka, na której znajdują 
się prawa i obowiązki wychowanków, tryb składania skarg oraz adresy instytucji 
zajmujących się ochroną praw człowieka.

1.19 W budżecie placówki zaplanowane zostały środki na szkolenia pracowników. 
Zgodnie z możliwościami finansowymi opracowany zostanie harmonogram 
organizowanych przez Ośrodek szkoleń (wśród nich znajdzie się tematyka 
zasugerowana przez KMP).

1.20 Od dłuższego czasu rozważana jest możliwość zorganizowania zajęć 
z seksuologiem, ale ze względu na małą dostępność specjalistów w tej dziedzinie 
nie mogły być zrealizowane. Placówka będzie starała się podejmować działania w tym 
zakresie.

1.23 Toalety zostały wyposażone w środki higieniczne.

1.5, 1.6, 1.7 Złożone zostało pismo do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
dotyczące konieczności podjęcia wymienionych w punktach działań. 
Z rozmowy z Naczelnikiem Wydziału wynika, że w najbliższym czasie zostaną 
przyznane nam fundusze na ten cel.

1.8 Ze względu na brak możliwości lokalowych, pomieszczenie dotąd wykorzystywane 
do odwiedzin wychowanków, zostanie przystosowane do tych celów.

1.9 (pkt 4) Ośrodek od lat zmaga się z problemem nieszczelnego szamba i napływających 
do niego wód gruntowych. Wywóz nieczystości płynnych to koszt ok. 4.000,00 zł 
miesięcznie. Opracowany został projekt przydomowej oczyszczalni ścieków, 
ale ze względów finansowych wciąż nie został zrealizowany. Z tego być może 
względu wychowawcy nadmiernie skracali czas kąpieli. Dyrektor upomniał 
pracowników, żeby była ona dostosowana do potrzeb wychowanków.

(pkt 5) Przeprowadzenie kontroli osobistej przez wychowawcę było zdarzeniem 
jednostkowym. Zaszło uzasadnione podejrzenie, że wychowanek przemyca coś 
(przypuszczalnie środki psychoaktywne) na teren Ośrodka. W obawie o innych 
wychowanków zostało przeprowadzone przeszukanie. Okazało się jednak, że chłopiec 
miał głęboko ukryte pieniądze. Wobec wychowawcy zostało zastosowane upomnienie 
ustne, a wszyscy pracownicy pedagogiczni zostali ostrzeżeni, że takie postępowanie 
jest niezgodne z prawem.

(pkt 9) Pomieszczenie - służące obecnie jako izolatka dla chorych - zostanie 
dostosowane w ten sposób, że będzie pełniło również funkcję gabinetu. 
Jednym z założeń, w dwukrotnie pisanych projektach ( Wsparcie MOW i MOS ), 
było wyposażenie gabinetu lekarskiego lecz na ten cel nigdy nie otrzymaliśmy 
funduszy.
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Raport został przedstawiony podczas zebrania Rady Pedagogicznej 
22 stycznia 2014 r. Omówiono szczegółowo zalecenia zawarte w raporcie KMP. 
Podjęto działania zmierzające do usunięcia uchybień ( zmiany w: Regulaminie 
wychowanka. Procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych; opracowanie 
narzędzi do zbadania przejawów „drugiego życia” w placówce). 
Opracowane i zatwierdzone dokumenty zostaną przesłane do Państwa w celu ich 
ewentualnego zaopiniowania
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