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W związku z otrzymanym raportem z kontroli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

przedstawiamy stanowisko ks. Dyrektora i Rady Pedagogicznej sformułowane na 

zebraniu w dniu 06.11.2015r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów istnieje od 25 lat. Od 

początku w swoich działaniach wychowawczych oraz resocjalizacyjnych opiera się na 

Chrześcijańsko — Ojcowskim Systemie Wychowawczym Ks. Alojzego Orione oraz Prewencyjnej 

Metodzie Wychowawczej Ks. Jana Bosko. Fundamentem obu systemów jest dążenie do 

odtworzenia w ramach Ośrodka społeczności wzorowanej na rodzinie, której wszyscy 

członkowie traktują się z szacunkiem, troszczą wzajemnie o siebie oraz o miejsce, które staje 

się dla nich tymczasowym domem.

W każdej grupie wychowawczej wychowawcami prowadzącymi są kobieta 

i mężczyzna, co służy odzwierciedleniu ról, jakie funkcjonują w prawdziwej rodzinie. I tak, jak 

w prawdziwej rodzinie wspólnie rozwiązuje się problemy, celebruje święta, imieniny, 

urodziny, wspólnie spędza wolny czas, robi zakupy, wypełnia codzienne obowiązki. 

Nieodłącznym elementem funkcjonowania w domu są czynności porządkowe, nakrywanie do 

stołu, dbałość o miejsce, w którym się przebywa, we wszystkich tych działaniach wychowawca 

pomaga wychowankowi i uczy go. Dbanie o wygląd i czystość całego Ośrodka, terenu wokół 

niego, swoje miejsce w Ośrodku, swój ubiór, swoje rzeczy. Ma to na celu wyrobienie 

w chłopcach szacunku dla pracy oraz wdrożenie ich do sumienności, potrzebnej w pracy 

zawodowej oraz w życiu rodzinnym. W swojej pracy staramy się kierować dobrem naszych 

wychowanków i troską o ich bezpieczną przyszłość. Odnosząc się do zaleceń z kontroli 

pragniemy wyjaśnić, co następuje:

1- W kwestiach organizacyjnych, dotyczących funkcjonowania placówki.

a) Odnośnie liczebności grup wyjaśniamy, że z założenia stan Ośrodka wynosi 72+8 

wychowanków przydzielonych do 6 grup. Wspomnianych wyżej 8 wychowanków, 

rekrutujących się ze wszystkich grup, przebywa każdego tygodnia w filii Ośrodka 

w Aninie na warsztatach psychoedukacyjnych, bądź turnusach edukacyjno- 

wyrównawczych. W praktyce oznacza to więc, że w Ośrodku funkcjonuje 6 grup 

wychowawczych liczących 12 osób.

b) W ramach dostępnych finansów zostaną zaplanowane zbiorowe szkolenia dla grona 

pedagogicznego w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności 

zas z zakresu radzenia sobie ze stresem i traumą, zasad stosowania przymusu

2



bezpośredniego, udzielania pomocy przedmedycznej, a także ochrony praw dziecka 

w prawie międzynarodowym i krajowym.

c) Do końca bieżącego semestru zakończą się rozmowy, dotyczące superwizji tj. 

znalezienia osoby, która chciałby współpracować z placówką oraz 

przedyskutowania kwestii finansowych z organem prowadzącym ośrodek. 

W przyszłym roku szkolnym pracownicy będą mieli możliwość korzystania 

z superwizji.

d) Przy rozbudowie i przebudowie placówki zostaną uwzględnione kwestie, dotyczące 

dostępności dla osób niepełnosprawnych.

e) wspomniane w raporcie ubytki w pomieszczeniach łaźni zostały usunięte w trakcie 

tegorocznej przerwy wakacyjnej, podczas generalnego remontu pomieszczeń 

sanitarnych.

2. W kwestiach dotyczących spraw wychowawczych i edukacyjnych.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, od listopada 2015 r. w placówce badania na 

obecność alkoholu i narkotyków będą wykonywane we współpracy z Komendą Rejonową 

Policji Warszawa III Ochota (przeprowadzono już stosowne uzgodnienia), której pracownicy 

wzywani będą w sytuacjach podejrzenia wychowanka o zażycie alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nasze dotychczasowe działania 

wynikały z troski o bezpieczeństwo wychowanków oraz potrzebę zapewnienia pomocy 

podopiecznym. Czynności te podejmowane były wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, 

kiedy niepokojące zachowania podopiecznych rodziły potrzebę wyjaśnienia ich przyczyn 

i podjęcia skutecznego działania, mającego na celu ochronę zdrowia wychowanka oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa jemu, pozostałym wychowankom i pracownikom. Działania te 

odbywały się w oparciu o pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka. 

Naszym zdaniem takie działania powinny być dopuszczalne w placówkach resocjalizacyjnych, 

w których szczególne znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa. Pogląd ten podzieliła 

w swoim sprawozdaniu z kontroli placówki p. Sędzia Barbara Ciwińska, która zna praktyczne 

aspekty pracy z nieletnimi, cyt. „Zdaniem sędziego wizytującego placówkę ze względów 

wychowawczych i ze względów bezpieczeństwa należałoby mieć jednak możliwość na 

podstawie zgody wyrażonej przez Mychowanka i jego opiekuna badania i stwierdzania czy 

nieletni w placówce jest pod wpłyń em alkoholu lub środków odurzających, gdyż jego pobyt 

w tym stanie może zagrażać jemu samemu lub innym wychowankom. ” W tym zakresie
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dokonano również stosownych zmian w dokumencie określającym m.in. zasady postępowania 

pracowników MOW w przypadku podejrzenia zażycia środków psychoaktywnych zwanym 

Procedurami postępowania interwencyjnego w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Odnośnie uwagi dotyczącej braku sporządzenia notatki służbowej na temat zastosowania 

środków przymusu bezpośredniego wyjaśniamy, że sytuacja taka była jednostkowym 

zdarzeniem w przeciągu kilku ostatnich lat i być może dlatego informacje o zdarzeniu zostały 

umieszczone tylko w arkuszu obserwacyjnym. Z pracownikiem, który nie dopełnił formalności, 

Dyrektor Ośrodka przeprowadził rozmowę i przypomniał wszystkim pracownikom na zebraniu 

Rady w dniu 06.11.2015r. obowiązujące w takich przypadkach procedury, tj. konieczność 

sporządzania i przedstawienia przełożonemu notatki służbowej stanowiącej podstawę do 

zawiadomienia Sądu Rodzinnego. Pracownikowi wyjaśniono, że dokonanie wpisu w arkuszu 

obserwacyjnym wychowanka nie jest wystarczające. Zasady te uszczegółowiono również 

w obowiązujących w MOW Procedurach postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych: 

pkt. 4 i 5 (zmiany odwołujące się do sposobu dokumentowania użycia przymusu 

bezpośredniego zgodnie z zapisami ustawy).

Odpowiadając na zalecenia pracowników KMP w kwestii zapisów w Regulaminie 

Odwiedzin, wprowadzono zalecone zmiany, dodając do istniejącego zapisu informację

o możliwości oawiedzin osób trzecich. Obecnie zapis ten brzmi: „Do odwiedzin wychowanków 

mają w pierwszej kolejności prawo rodzice i opiekunowie prawni, a także bliscy krewni

o ustalonym stopniu pokrewieństwa (rodzeństwo pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz dziadkowie). Dopuszcza się odwiedziny wychowanka przez wymienione wyżej 

osoby oraz osoby trzecie, jednakże Dyrektor placówki może ich odmówić, o ile kontakt z tymi 

osobami stwarza zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa Ośrodka, bądź może 

wpłynąć niekorzystnie na proces resocjalizacji nieletniego”.

Uwzględniono również uwagi dotyczące dostępności informacji o adresach i telefonach 

instytucji stojących na straży praw człowieka. Tablica z wymienionymi informacjami została 

zawieszona niżej niż poprzednio i uzupełniona o wskazane w uwagach dane.

W Ośrodku nie są podejmowane działania, które można byłoby uznać za formę 

odpowiedzialności zbiorowej, według której za przewinienie jednej osoby odpowiada w taki 

sam sposób (ponosi takie same konsekwencje) cała grupa, do której ta osoba należy. 

Przyznajemy, że w ramach realizowania indywidulanego podejścia do rozwiązywania 

problemów wychowawczych w niektórych przypadkach (np.: po ucieczce chłopca lub



znaczącym złamaniu przez kogoś z grupy regulaminu) całej grupie zostaje wstrzymana 

możliwość wyjazdu w najbliższy weekend. Może to być przez chłopców odbierane, jako 

stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. W rzeczywistości tak nie jest. Odebranie tego 

przywileju spowodowane jest koniecznością natychmiastowego dokonania głębszej analizy 

sytuacji w grupie, przepracowania jej i w efekcie podjęcia dodatkowych działań 

wychowawczych, które są warunkiem dalszego realizowania programu resocjalizacji. Takie 

działania są możliwe do zrealizowania w dniach weekendu, kiedy jest więcej czasu na 

dodatkowe rozmowy i zajęcia integrujące grupę. Poza opisanymi sytuacjami nie jest stosowana 

żadna forma odpowiedzialności sugerująca zbiorowe konsekwencje.

W odniesieniu do uwag sformułowanych w pkt. 7 raportu, a dotyczących bardziej 

szczegółowego określania katalogu konsekwencji i wskazania czasu trwania wymienionych 

środków dyscyplinarnych informujemy, że został powołany zespół do przygotowania 

nowelizacji statutu, który zajmie się uzupełnieniem treści Statutu o w/w kwestie, dokona 

również poprawki w § 41 ust. 13 Statutu Ośrodka, usuwając dotychczasowy zapis dotyczący 

ograniczenia do 7 dni terminu przeznaczonego na odwołanie się do Dyrektora Placówki, 

Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego odpowiedniego organu, 

zgodnie z ustawami o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Prace 

zespołu dotyczyć będą również weryfikacji zasad punktacji i konieczności precyzyjnego 

określenia zachowań negatywnych, skutkujących przyznaniem punktów ujemnych. Chcemy 

jednakże zaznaczyć, że wobec resocjalizacyjnego charakteru placówki oraz złożoności, 

różnorodności oraz nieprzewidywalności zachowań wychowanków, niemożliwe jest 

sformułowanie zamkniętego katalogu obejmującego wymienione wyżej kwestie. Dokumenty 

MOW zostaną zatem uszczegółowione w omawianym zakresie, ale uzupełnienia te będą miały 

charakter przykładów nie zaś zamkniętej listy.

Wobec poruszenia kwestii nakładania na niektórych wychowanków konsekwencji nie 

przewidzianych w Statucie, informujemy, że miały one uzasadniony wychowawczo charakter. 

Tzw. „strój ośrodkowy" był wprowadzony w celu podniesienia bezpieczeństwa wychowanków. 

Jego noszenie nie było karq lecz konsekwencją i spełniało funkcje informującą pracowników 

placówki, że chłopcy są pozbaw ieni pewnych prżywił ej ów u- konsekwencji łamania regulaminu 

placówki. Dla nauczycieli przychodzących z innych szkół oraz wychowawców rzadziej 

przebywających w placówce, strój ten stanowił informację, że istniała potrzeba zwrócenia 

szczególnej uwagi na wychow anka, w celu zapewnienia mu pełnego bezpieczeństwa. Działania 

te nie miały na celu stygmatyzacji chłopców (ubrania byty eleganckie, czyste. wyprasowane).



Stygmatyzacja to długotrwały proces publicznego potępiania jakiejś osoby lub grupy osób, 

negatywnego wartościowania jednostki bez wyjaśnienia przyczyn zachowania. W odniesieniu 

do w/w działań należy zatem mówić raczej o konsekwencjach zachowania. Stosownie do 

zaleceń stroje wyróżniające wychowanków, którzy dokonują ucieczek, przejawiają agresywne 

zachowania wobec innych, rażąco łamią regulamin ośrodka itp. nie będą stosowane.

Podsumowując chcielibyśmy podziękować za wszelkie uwagi, które przyczyniły się do 

ożywionej dyskusji i monitoringu dotychczasowych działań. Z  pewnością przyczynią się one 

do podniesienia poziomu funkcjonowania placówki. Jesteśmy mocno zatroskani o losy naszych 

wychowanków i staramy się, aby nasze codzienne działania służyły jak najlepiej naszym 

podopiecznym. Pracujemy z nadzieją, że nasza młodzież będzie „słońcem” a nie „burzą” 

przyszłości.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY 
KSIĘŻr ORIONISTÓW 

ul. Barska 4, 02-315 Wars za wa 
tel. 22 822-02-80, fax: 22 822 01 17 

Regon 146445335, NIP 526-22-83-409

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
Księży Oriomstów w  Warszawie * -

D Y R E K T O R
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B I U R O
R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H

Warszawa, 2016 "01" 2

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.573.8.2015.RK
ks. dr Tom asz W iśniewski
D yrektor M łodzieżow ego 
O środka W ychow aw czego 
K sięży O rionistów  
ul. B arska 4 
02-315 W arszaw a

W  naw iązan iu  do pism a z dnia 10 listopada 2015 r. uprzejm ie dzięku ję za odniesienie 

się do raportu  przedstaw icieli K rajow ego  M echanizm u P rew encji z w izytacji 

M łodzieżow ego  O środka W ychow aw czego K sięży  O rionistów , przy  ul. Barskiej 4 

w W arszaw ie. W  celu  uszczegółow ien ia  uzyskanych  od Pana w yjaśnień, zw racam  się 

z up rze jm ą  p ro śb ą  o po inform ow anie  B iura R zeczn ika Praw  O byw atelsk ich  o:

1. odbytych  i zap lanow anych  szko len iach  w zakresie  w skazanym  w punkcie 3 raportu;

2. efek tach  działań  w  spraw ie zapew nien ia  psychologom  regularnej superw izji;

3. dokonanej zm ian ie  S tatutu w  zakresie  w skazanym  w raporcie.

P roszę rów nież o nadesłan ie  kopii S tatutu  oraz procedur, zm ienionych na podstaw ie 

zaleceń  przedstaw icie li K rajow ego  M echan izm u Prew encji.

W  korespondencji zw rotnej p ro szę  o pow ołan ie  się na num er sprawy:

K M P.573.8.2015.RK .

Biuro R zecznika P raw  O bywate lskich  
al. Solidarności 77 
00-090  Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obyw ate lska  800 676 676 

biurorzecznika(rt bipo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl

mailto:biurorzecznika@btpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl


ZGROMADZENIE ZAKONNE 
MAŁE DZIEŁO B O SKIEJ OPATRZNOŚCI -  ORIONIŚCI 

PROWINCJA PO LSKA
U l W il l ia m a  L in d l e y a  12 - 0 2 -0 0 5  W a r s z a w a  

e -m a il : p r o w in c j a l @ o r io n i s c i .r e l .p l  
T e l  /Fa x  < 2 2 )6 2 2  56 78

W arszawa, 9 luty 2016 r.

K u r ia  P r o w in c j a l n a
I l i

RPW/8106/2016 P 
D a ta :2016-02-10

L.dz. 35/2016

Biuro R zecznika Praw O bywatelskich  
K rajowy M echanizm  Prew encji 
Al. Solidarności 77 
00-090 W A R SZA W A

W nawiązaniu do pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z dnia 12 października 2015 r., sygn.. K M P.573.8.2015.R K  oraz z dnia 27 stycznia 2016 
r., sygn. K M P.573.2015.RK . niniejszym pragnę powiadomić, iż Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
M łodzieżowego Ośrodka W ychowawczego K sięży Orionistów, przy ul. Barskiej 4 w Warszawie, 
zapoznała się z raportem z kontroli Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji i ustosunkowała 
się do uwag i zaleceń Komisji na swoim zebraniu w dniu 06.11.2015r. (załączam kopię stanowiska ks. 
Dyrektora i Rady Pedagogicznej sformułowane na zebraniu w dniu 06.11.2015r.).

Ze swej strony, jako organ prowadząc) MO W Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 w Warszawie, 
mogę zapewnić, że zalecenia pokontrolne, bez zbędnej zwłoki zostały wprowadzone, o czym zostały 
powiadomione odpowiednie instytucje:

1. Mazowiecki Kurator Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

2. Przewodnicząca VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, 
ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa

3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11,00-018 Warszawa

4. Porozumienie na rzecz wprow adzania OPC AT, ul. Siedmiogrodzka 5/51,01 -204 Warszawa

5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowy Mechanizm Prewencji, Al. Solidarności 77, 
00-090 Warszawa

6. Prezes Sądu Okręgowego, Sąd Okręgowy w Warszawie, XIX Wydział Wizytacyjny, 
Aleja Solidarności 127, 00-898 Warszawa

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za wszelkie uwagi, które przyczyniły się do 
podniesienia poziomu funkcjonowania placówki. Jesteśmy mocno zatroskani o losy naszych 
wychowanków i staramy się, aby nasze codzienne działania służyły jak najlepiej naszym podopiecznym.

Jednocześnie pragnę serdecznie przeprosić za opóźnienie w przesłaniu odpowiedzi na Państwa pismo.

biu r o  r z e c z n ik *
PRAW OBYWATELSK

k
CH

WPŁ 2016 - 02-  1 o

ZAL • •• Dii....... NR*«»*

Z należnym szacunkiem,

Przełożony Prowincjalny 
Zgromadzenia Zakonnego 

, , _ MDBO - ORIONIŚCI
----------- --- W P

K<) K rz y s z łd ijła ra D o w s k i FO**

mailto:prowincjal@orionisci.rel.pl


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
Księży Orionistow

Szkoła Podstawowa nr 174 
Niepubliczni Gimnazjum

02-315 Warszawa ul. BarsKa 4
Cel. O-22 822-02-80 www.barskaorione.pl
fax. 0-22 822-01-17 e-malli dyrektor@barska8rlone.pl

Warszawa, 10.11.2015 r.

Zgromadzenie Zakonne

„Małe Dzieło Boskiej Opatrzności” -  Orioniści

Prowincja Polska

ul. Linleya 12

02-005 Warszawa

Do wiadomości:

1. Mazowiecki Kurator Oświaty, Al. Jerozolimskie 32,00-024 Warszawa
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W związku z otrzymanym raportem z kontroli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

przedstawiamy stanowisko ks. Dyrektora i Rady Pedagogicznej sformułowane na 

zebraniu w dniu 06.11.201Sr.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów istnieje od 25 lat. Od 

początku w swoich działaniach wychowawczych oraz resocjalizacyjnych opiera się na 

Chrześcijańsko — Ojcowskim Systemie Wychowawczym Ks. Alojzego Orione oraz Prewencyjnej 

Metodzie Wychowawczej Ks. Jana Bosko. Fundamentem obu systemów jest dążenie do 

odtworzenia w ramach Ośrodka społeczności wzorowanej na rodzinie, której wszyscy 

członkowie traktują się z szacunkiem, troszczą wzajemnie o siebie oraz o miejsce, które staje 

się dla nich tymczasowym domem.

W każdej grupie wychowawczej wychowawcami prowadzącymi są kobieta

i mężczyzna, co służy odzwierciedleniu ról, jakie funkcjonują w prawdziwej rodzinie. I tak. jak 

w prawdziwej rodzinie wspólnie rozwiązuje się problemy, celebruje święta, imieniny, 

urodziny, wspólnie spędza wolny czas, robi zakupy, wrypełnia codzienne obowiązki. 

Nieodłącznym elementem funkcjonowania w domu są czynności porządkowe, nakrywanie do 

stołu, dbałość o miejsce, w którym sie przebywa, we wszystkich tych działaniach wychowawca 

pomaga wychowankowi i uczy go. Dbanie o wygląd i czystość całego Ośrodka, terenu wokół 

niego, swoje miejsce w Ośrodku, swój ubiór, swoje rzeczy. Ma to na celu wyrobienie 

w chłopcach szacunku dla pracy oraz wdrożenie ich do sumienności, potrzebnej w pracy 

zawodowej oraz w życiu rodzinnym. W swojej pracy staramy się kierować dobrem naszych 

wychowanków i troską o ich bezpieczną przyszłość. Odnosząc się do zaleceń z kontroli 

pragniemy wyjaśnić, co następuje:

1» W kwestiach organizacyjnych, dotyczących funkcjonowania placówki.

a) Odnośnie liczebności grup wyjaśniamy, że z założenia stan Ośrodka wynosi 72+8 

wychowanków przydzielonych do 6 grup. Wspomnianych wyżej 8 wychowanków, 

rekrutujących się ze wszystkich grup, przebywa każdego tygodnia w filii Ośrodka 

w Aninie na warsztatach psychoedukacyjnych, bądź turnusach edukacyjno- 

wyrównawczych. W praktyce oznacza to więc, że w Ośrodku funkcjonuje 6 grup 

wychowawczych liczących 12 osób.

b) W ramach dostępnych finansów zostaną zaplanowane zbiorowe szkolenia dla grona 

pedagogicznego w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności 

zaś z zakresu radzenia sobie ze stresem i traumą. zasad stosowania przymusu

2



bezpośredniego, udzielania pomocy przedmedycznej, a także ochrony praw dziecka 

w prawie międzynarodowym i krajowym.

c) Do końca bieżącego semestru zakończą się rozmowy, dotyczące supenvizji tj. 

znalezienia osoby, która chciałby współpracować z placówką oraz 

przedyskutowania kwestii finansowych z organem prowadzącym ośrodek. 

W przyszłym roku szkolnym pracownicy będą mieli możliwość korzystania 

z superwizji.

d) Przy rozbudowie i przebudowie placówki zostaną uwzględnione kwestie, dotyczące 

dostępności dla osób niepełnosprawnych.

e) wspomniane w raporcie ubjtki w pomieszczeniach łaźni został)' usunięte w trakcie 

tegorocznej przerwy wakacyjnej, podczas generalnego remontu pomieszczeń 

sanitarnych.

2. W kwestiach dotyczących spraw wychowawczych i edukacyjnych.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, od listopada 2015 r. w placówce badania na 

obecność alkoholu i narkotyków będą wykonywane we współprac)' z Komendą Rejonową 

Policji Warszawa III Ochota (przeprowadzono już stosowne uzgodnienia), której pracownicy 

wzywani będą w s)tuacjach podejrzenia wychowanka o zażycie alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nasze dotychczasowe działania 

wynikały z troski o bezpieczeństwo wychowanków oraz potrzebę zapewnienia pomocy 

podopiecznym. Czynności te podejmowane były wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, 

kiedy niepokojące zachowania podopiecznych rodziły potrzebę wyjaśnienia ich przyczyn

i podjęcia skutecznego działania, mającego na celu ochronę zdrowia wychowanka oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa jemu, pozostałym wychowankom i pracownikom. Działania te 

odbywały się w oparciu o pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka. 

Naszym zdaniem takie działania powinny być dopuszczalne w placówkach resocjalizacyjnych, 

w których szczególne znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa. Pogląd ten podzieliła 

w swoim sprawozdaniu z kontroli placówki p. Sędzia Barbara Ci wińska, która zna praktyczne 

aspekt)' pracy z nieletnimi, cyt. „Zdaniem sędziego wizytującego placówkę ze względów 

wychowawczych i ze względów bezpieczeństwa należałoby mieć jednak możliwość na 

podstawie zgody wyrażonej przez wychowanka i jego opiekuna badania i stwierdzania czy 

nieletni w placówce jest pod  wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdyż jego  pobyt 

w tym stanie może zagrażać jemu samemu lub innym wychowankom. ” W tym zakresie
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dokonano również stosownych zmian w dokumencie określającym m.in. zasady postępowania 

pracowników MOW w przypadku podejrzenia zażycia środków psychoaktywnych zwanym 

Procedurami postępowania interwencyjnego w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Odnośnie uwagi dotyczącej braku sporządzenia notatki służbowej na temat zastosowania 

środków przymusu bezpośredniego wyjaśniamy, że sytuacja taka była jednostkowym 

zdarzeniem w przeciągu kilku ostatnich lat i być może dlatego informacje o zdarzeniu zostały 

umieszczone tylko w arkuszu obserwacyjnym. Z pracownikiem, który nie dopełnił formalności, 

Dyrektor Ośrodka przeprowadził rozmowę i przypomniał wszystkim pracownikom na zebraniu 

Rady w dniu 06.11.2015r. obowiązujące w takich przypadkach procedury, tj. konieczność 

sporządzania i przedstawienia przełożonemu notatki służbowej stanowiącej podstawę do 

zawiadomienia Sądu Rodzinnego. Pracownikowi wyjaśniono, że dokonanie wpisu w arkuszu 

obserwacyjnym wychowanka nie jest wystarczające. Zasady te uszczegółowiono również 

w obowiązujących w MOW Procedurach postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych: 

pkt. 4 i 5 (zmiany odwołujące się do sposobu dokumentowania użycia przymusu 

bezpośredniego zgodnie z zapisami ustawy).

Odpowiadając na zalecenia pracowników K.MP w kwestii zapisów w Regulaminie 

Odwiedzin, wprowadzono zalecone zmiany, dodając do istniejącego zapisu informację 

o możliwości odwiedzin osób trzecich. Obecnie zapis ten brzmi: „Do odwiedzin wychow'anków 

mają w pierwszej kolejności prawo rodzice i opiekunowie prawni, a także bliscy krewni

o ustalonym stopniu pokrewieństwa (rodzeństwo pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz dziadkowie). Dopuszcza się odwiedziny wychowanka przez wymienione wyżej 

osoby oraz osoby trzecie, jednakże D\Tektor placówki może ich odmówić, o ile kontakt z tymi 

osobami stwarza zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa Ośrodka, bądź może 

wpłynąć niekorzystnie na proces resocjalizacji nieletniego”.

Uwzględniono również uwagi dotyczące dostępności informacji o adresach i telefonach 

instytucji stojących na straży praw człowieka. Tablica z wymienionymi informacjami została 

zawdeszona niżej niż poprzednio i uzupełniona o wskazane w uwagach dane.

W Ośrodku nie są podejmowane działania, które można byłoby uznać za formę 

odpowiedzialności zbiorowej, według której za przewinienie jednej osoby odpowiada w taki 

sam sposób (ponosi takie same konsekwencje) cała grupa, do której ta osoba należy. 

Przyznajemy, że w ramach realizowania indywidulanego podejścia do rozwiązywania 

problemów wychowawczych w niektórych przypadkach (np.: po ucieczce chłopca lub
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znaczącjto złamaniu przez kogoś z grupy regulaminu) całej grupie zostaje wstrzymana 

możliwość w/yjazdu w najbliższy weekend. Może to być przez chłopców odbierane, jako 

stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. W rzeczywistości tak nie jest. Odebranie tego 

przywileju spowodowane jest koniecznością natychmiastowego dokonania głębszej analizy 

sytuacji w grupie, przepracowania jej i w efekcie podjęcia dodatkowych działań 

wychowawczych, które są warunkiem dalszego realizowania programu resocjalizacji. Takie 

działania są możliwe do zrealizowania w dniach weekendu, kiedy jest więcej czasu na 

dodatkowe rozmowy i zajęcia integrujące grupę. Poza opisanymi sytuacjami nie jest stosowana 

żadna forma odpowiedzialności sugerująca zbiorowe konsekwencje.

W odniesieniu do uwag sformułowanych w pkt. 7 raportu, a dotyczących bardziej 

szczegółowego określania katalogu konsekwencji i wskazania czasu trwania wymienionych 

środków dyscyplinarnych informujemy, że został powołany zespół do przygotowania 

nowelizacji statutu, który zajmie się uzupełnieniem treści Statutu o w/w kwestie, dokona 

również poprawki w § 41 ust. 13 Statutu Ośrodka, usuwając dotychczasowy zapis dotyczący 

ograniczenia do 7 dni terminu przeznaczonego na odwołanie się do DjTektora Placówki, 

Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego odpowiedniego organu, 

zgodnie z ustawami o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Prace 

zespołu dotyczyć będą również weryfikacji zasad punktacji i konieczności precyzyjnego 

określenia zachowań negatywnych, skutkujących przyznaniem punktów ujemnych. Chcemy 

jednakże zaznaczyć, że wobec resocjalizacyjnego charakteru placówki oraz złożoności, 

różnorodności oraz nieprzewidywalności zachowań wychowanków, niemożliwe jest 

sformułowanie zamkniętego katalogu obejmującego wymienione wyżej kwestie. Dokumenty 

MOW zostaną zatem uszczegółowione w omawianym zakresie, ale uzupełnienia te będą miały 

charakter przykładów nie zaś zamkniętej listy.

Wobec poruszenia kwestii nakładania na niektórych wychowanków konsekwencji nie 

przewidzianych w Statucie, informujemy, że miały one uzasadniony wychowawczo charakter. 

Tzw. „strój ośrodkowy” byt wprowadzony w celu podniesienia bezpieczeństwa wychowanków. 

Jego noszenie nie było karą lecz konsekwencją i spełniało funkcje informującą pracowników 

placówki, że chłopcy są pozbawieni pewnych przywilejów w konsekwencji łamania regulaminu 

placówki. Dla nauczycieli przychodzących z innych szkół oraz wychowawców rzadziej 

przebywających w placówce, strój ten stanowił informację, że istniała potrzeba zwrócenia 

szczególnej uwagi na wychowanka, w celu zapewnienia mu pełnego bezpieczeństwa. Działania 

te nie miały na celu sty gmatyzacji chłopców (ubrania były eleganckie, czyste, wyprasowane).
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Stygmatyzacja to długotrwały proces publicznego potępiania jakiejś osoby lub grupy osób, 

negatywnego wartościowania jednostki bez wyjaśnienia przyczyn zachowania. W odniesieniu 

do w/w działań należy zatem mówić raczej o konsekwencjach zachowania. Stosownie do

zachowania wobec innych, rażąco łamią regulamin ośrodka itp. nie będą stosowane.

Podsumowując chcielibyśmy podziękować za wszelkie uwagi, które przyczyniły się do 

ożywionej dyskusji i monitoringu dotychczasowych działań. Z pewnością przyczynią się one 

do podniesienia poziomu funkcjonowania placówki. Jesteśmy mocno zatroskani o losy naszych 

wychowanków i staram\ się, aby nasze codzienne działania służyły jak nailepiej naszym 

podopiecznym. Pracujemy z nadzieją, że nasza młodzież będzie „słońcem” a nie „burzą” 

przyszłości.

zaleceń stroje wyróżniające wychowanków, którzy dokonują ucieczek, przejawiają agresywne

MtCDZiEZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY 
KSięŻYORIONISTÓW 

i i. Barska 4, 02-315 Warszawa 
U\.  22 822-02-80, fax: 22 322 01 17 

Regon 146445335, NIP 526-22-83-409

D Y R E K T O R
Młodzieżowego OśroaKa Wr :howaivczego
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Warszawa, 04.04.?n1 fi r

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
Księży Orionistów i l l  I I

RPW/21921/2016 P 
Data:2016-04-11

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
ul. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma KMP.573.8.2015.RK uprzejmie informujemy, że w zakresie 
organizacji szkoleń dla kadry pedagogicznej, superwizji oraz zmian w statucie placówki zostały 
zrealizowane następujące zadania:

1. W tym roku szkolnym zostały zaplanowane i przeprowadzone zbiorowe szkolenia dla kadry 
pedagogicznej z zakresu: „Problematyka zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież" 
prowadzone przez fundację „Po drugie"; „Psychoterapia poznawczo-behawioralna 
w zaburzeniach zachowania u nastolatków" w wymiarze 20 godzin dydaktycznych prowadzone 
przez NODN „Poza schematami" ( w programie m.in.: kryteria diagnostyczne ODD, OD, ADHD; 
obraz kliniczny i etiologia zaburzeń zachowania; konceptualizacja zachowań agresywnych; 
budowanie relacji terapeutycznej; TZA; trening umiejętności społecznych; praca nad motywacją) 
oraz szkolenie noszące temat „Stres w pracy Nauczyciela. Jak sobie z nim radzić?" prowadzone 
przez Polską Akademię Oświaty Sp. z o.o. W szkoleniach uczestniczyła kadra pedagogiczna 
pracująca w MOW przy ul. Barskiej oraz w Filii w Aninie. W związku z dużym zainteresowaniem
i pozytywnym odbiorem tego szkolenia przewidujemy kontynuację warsztatową tematu 
dotyczącego stresu oraz właściwej komunikacji interpersonalnej. Ponadto kadra uczestniczyła 
w szkoleniach i konferencjach na zewnątrz m.in. „Łagodzenie skutków psychologicznych 
związanych z traumą powstającą w rodzinach dysfunkcyjnych" w ramach Jesiennej Szkoły 
Profilaktyki organizowanej przez Urząd Dzielnicy Ochota; „Narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie 
zachowań. Podstawy pomocy przed medycznej - wskazówki metodyczne dla profilaktyki" 
organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie; „Dopalacze-aktualne 
zagrożenia dla dzieci i młodzieży organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno- 
Epidemiologiczną m.st. Warszawy. W przyszłym roku szkolnym planujemy także szkolenie 
z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego.

2. Po konsultacji z kadrą pedagogiczną zdecydowaliśmy się na superwizję grupową nie tylko dla 
psychologów, ale także dla nauczycieli i wychowawców. Mamy zaplanowane dwa spotkania 
w tym roku szkolnym i kontynuację w formie systematycznych spotkań w następnym roku 
szkolnym. W najbliższym czasie zostanie ostatecznie wybrana firma, której powierzymy to 
zadanie. Aby superwizja spełniła oczekiwania, a przede wszystkim, jako nowe doświadczenie, aby 
spotkała się z akceptacją i właściwym odbiorem kadry staramy się na etapie poszukiwania 
superwizora dołożyć starań, by wybór był jak najbardziej trafny.

3. Zgodnie ze wskazaniami pokontrolnymi zostały wprowadzone zmiany w statucie dotyczące § 41 
ust. 7, § 41 ust. 13 W załączeniu treść statutu oraz procedur, zmienionych na podstawie zaleceń 
KMP.

Uprzejmie przepraszamy za przedłużony termin odpowiedzi, który spowodowany był 
oczekiwaniem na posiedzenie Rady Prowincjalnej zatwierdzającej przygotowane przez zespół zmiany 
w statucie placówki.
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