
Antoniewo, dn. 19.08.2019r.

Pan
Marcin Kusy 
Zastępca Dyrektora
/ tspohi krajowego Mechanizmu Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
flfl — 090 W arszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2019r. w sprawie raportu Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur z wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Antoniewie (nr pisma KMP.573.5.2019.MK.) uprzejmie informuję, że 
dostosowując się do zaleceń powizytacyjnych, w placówce podjęte zostaną następujące

1. Po uzgodnieniach z kierownikiem Przychodni Medycyny Rodzinnej „Falco” Marcin 
Sokół w Skokach, świadczącej usługi opieki zdrowotnej na rzecz wychowanków 
ośrodka w Antoniewie, od dnia 1 września 2019r. wszyscy wychowankowie 
przyjmowani do placówki zostana objęci badaniami profilaktycznymi przez lekarza 
rodzinnego w ramach NFZ.

2. Badaniami lekarskimi zostaną również objęci wychowankowie powracający do ośrodka 
z miejsc, gdzie mogli doświadczyć złego traktowania, po ucieczce, czy w asyście 
Policji. Wyniki badania będa odnotowywane przez lekarza w zakładanej każdemu 
nieletniemu dokumentacji medycznej, dostępnej www. Przychodni

3. W celu objęcia wychowanków uzależnionych od środków psychoaktywnych i alkoholu 
pomocą specjalistyczną, w arkuszu organizacyjnym placówki na rok szkolny 2019/2020 
zaplanowano zatrudnienie terapeuty leczenia uzależnień w wymiarze 2 godziny w 
tygodniu i aktualnie prowadzone są starania w kierunku zatrudnienia osoby 
'u 'wiednio przeszkolonej i uprawnionej do prowadzenia terapii uzależnień z dziećmi i

4. Prowadzone wśród wychowanków dwa razy w roku szkolnym anonimowe ankiety 
dotyczące poczucia bezpieczeństwa w placówce zostaną rozszerzone o pytania 
dotyczące stopnia respektowania ich praw.

5. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie w dniu 29.08.2019r. pracownicy pedagogiczni zostaną zapoznani z 
Protokołem Stambulskim, a także pouczeni o koniczności odstąpienia od stosowania 
ograniczenia przywilejów dot. np. siadania na sofie, czy picia kawy itp. wobec 
wychowanków znajdujących się na „ograniczeniach przywilejów” odwroconej piramidy 
systemu motywacyjnega

działania:

młodzieżą.

do wiadomości:
-  Starostwo Powiatowe Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Wągrowcu
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Pan
Marcin Kusy
Zastępca Dyrektora Zespołu

Biuro
Rzecznika Praw Ooywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Nawiązując do otrzymanego w dniu 24 lipca 2019 roku raportu Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Antoniewie dziękuję za przeprowadzenie kontroli i wnioski z niej płynące. Pragnę zapewnić, 
że zalecenia z raportu zostały szczegołowo przeanalizowane oraz omowione na spotkaniu 
z obecnym dyrektorem placówki, panem Andrzejem Bochyńskim. Dyrektor pilnie podjął szereg 
działań zmierzających dla dostosowania się do zaleceń zawartych w raporcie, w wyniku 
których wszyscy wychowankowie przyjmowani od września 2019 roku do Ośrodka zostaną 
objęci badaniami profilaktycznymi, a ci powracający z miejsc, gdzie mogli doświadczyć złego 
traktowania poddani zostaną również badaniom lekarskim.

W celu realizacji zalecenia skierowanego do organu prowadzącego, Powiat 
Wągrowiecki zabezpieczy w ięKsze środki w budżecie dla Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego, które dyrektor będzie mógł przeznaczyć na nawiązanie współpracy 
z terapeutą uzależnień.
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1. Pan Andrzej Bochyński, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcrego w Antoniew?e


