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1. Wprowadzenie.

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 

25 września 2008 r. do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach, przy 

ul. Czartoryskich 6 (zwanego dalej Ośrodkiem) udali się następujący 

przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa Karnego 

Wykonawczego: Ewa Dawidziuk -  pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora 

Zespołu, Zbigniew Kuźnia -  główny specjalista, Marcin Kusy -  radca 

oraz Grzegorz Dorosławski -  radca (prawnicy).

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, realizując zadania 

Krajowego Mechanizmu Prewencji, sprawdzili na miejscu sposób traktowania 

dzieci (w tym dwóch nieletnich umieszczonych w Ośrodku przez sąd rodzinny 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.), dokonując 

oceny pod kątem ich ochrony przed torturami oraz okrutnym, nieludzkim 

i poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Przeprowadzając wizytację zapobiegawczą Krajowego Mechanizmu 

Prewencji przedstawiciele Rzecznika:

-  wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Ośrodka, jego podstawowych 

problemach i perspektywach rozwoju, udzielonych przez Panią mgr Joannę 

Gielecką, Wicedyrektora Ośrodka;

-  dokonując oglądu Ośrodka, obejrzeli większość jego pomieszczeń, w tym 

łazienki, toalety, pomieszczenia przeznaczone do zajęć tematycznych
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(stosownie do zainteresowań wychowanków) i kulturalno-oświatowych, 

a także gabinety pedagogów i psychologa;

-  przeprowadzili w czasie wizytacji rozmowy z nauczycielką plastyki 

i wychowawcą Ośrodka;

-  dokonali na miejscu analizy następującej dokumentacji Ośrodka:

a) „arkusza spostrzeżeń” wychowanków Ośrodka, w którym odnotowywana 

jest bieżąca informacja o ich zachowaniu,

b) „zeszytu raportów”, który zawiera informacje o nadzwyczajnych 

zdarzeniach, jakie miały miejsce w Ośrodku,

c) akt personalnych nieletnich, zawierających między innymi informacje 

na temat podstawy skierowania do Ośrodka oraz kontraktów podpisanych 

przez nieletnich,

d) programu wychowawczo - edukacyjnego Ośrodka, zawierającego 

informacje na temat procesu wychowawczego, terapii i edukacji;

-  przeprowadzili rozmowy z wybranymi losowo 8 wychowankami Ośrodka.

W oparciu o powyższe czynności pracownicy Biura Rzecznika Praw

Obywatelskich dokonali wstępnych ustaleń, o których poinformowali Panią

W icedyrektor Ośrodka, a także wysłuchali jej uwag i wyjaśnień.

Po zakończeniu wizytacji przeanalizowano:

-  statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach, wchodzącego 

w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego (Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XL/399/2006 Rady Powiatu w Puławach 

z dnia 1 lutego 2006 r.);

-  statut Gimnazjum Specjalnego Nr 10 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

w Puławach ( Załącznik nr 4 do uchwały Nr XL/399/2006 Rady Powiatu 

w Puławach z dnia 1 lutego 2006 r.);

-  statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 6 Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Puławach (Załącznik nr 2 do uchwały 

Nr X V III/123/2008 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 lutego 2008 r.);

-  regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
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-  program wychowawczo-edukacyjny w Młodzieżowym Ośrodku

Socjoterapii, zawierający opis zadań placówki i jej celów;

procedury zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom Młodzieżowego

Ośrodka Socjoterapii;

sprawozdanie z działalności Rady Ośrodka w roku szkolnym 2007/2008;

wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w MOS przez

Najwyższą Izbę Kontroli.

2. Charakterystyka Ośrodka.

Ośrodek w Puławach jest funkcjonującą całodobowo placówką opiekuńczo

-  wychowawczą, zapewniającą opiekę, wychowanie, rozwój, kształcenie, terapie 

oraz różnorodną pomoc, w tym psychologiczną^ zarówno dla dziewcząt 

jak i chłopców. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Puławach. 

Ośrodek jest czynny od września do czerwca. Oznacza to, że funkcjonuje on jako 

jednostka feryjna, z przerwami wakacyjnymi i świątecznymi. Młodzież w celu 

utrwalenia kontaktów z najbliższą rodziną może wyjeżdżać na weekendy do domu 

rodzinnego. Zapewniona jest również możliwość utrzymywania kontaktów 

telefonicznych z najbliższymi.

W dniu wizytacji w Ośrodku przebywało 57 wychowanków. Dwóch 

nieletnich zostało w nim umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. 

Natomiast 55 wychowanków zostało przyjętych do Ośrodka wskutek wniosków 

złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach jest przeznaczony 

dla młodzieży w wieku 13 -  21 lat, chodzącej do gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych, ujawniających różnorodne zaburzenia w funkcjonowaniu 

emocjonalnym i społecznym, zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

lub uzależnieniem. Bardzo często u podłoża tych zaburzeń zachowania leżą 

czynniki środowiskowe. Wiele dzieci kierowanych na socjoterapię pochodzi 

z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zaburzona jest komunikacja pomiędzy 

poszczególnymi członkami rodziny lub w rodzinach występuje problem 

uzależnienia, przestępczości, czy niewydolności wychowawczej rodziców.
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Obecnie coraz częściej dochodzi jeszcze problem bezrobocia i niskiego standardu 

materialnego (zubożenia rodzin). Wychowankowie trafiając do Ośrodka mają 

trudności i opóźnienia w nauce od roku do czterech lat. Natomiast Ośrodek nie jest 

przystosowany do pracy z młodzieżą uzależnioną od środków odurzających, 

chorych psychicznie, upośledzoną umysłowo, z wyrokami sądowymi w sprawach 

karnych.

Ośrodek dysponuje dużą powierzchnią i wystarczającą liczbą pomieszczeń 

dla przebywających w nim wychowanków.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii funkcjonuje Gimnazjum Nr 10, 

a od 1 września 2008 r. również Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 6. 

Lekcje odbywają się w godzinach od 7:10 do 16:30, przez pięć dni w tygodniu. 

Młodzież uczęszczająca na zajęcia objęta jest opieką całodobową. Praca 

wychowawcza charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego ucznia. 

Klasy liczą maksymalnie 16 uczniów, nad którymi opiekę sprawują w trakcie 

lekcji i w czasie zajęć popołudniowych wychowawcy oraz nauczyciele. Po 

zajęciach lekcyjnych, prace wychowawcze i edukacyjne prowadzone są w grupach 

wychowawczych, liczących do 12 osób. Do każdej grupy przydzielonych jest 

dwóch wychowawców, którzy wspomagają nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. 

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez pedagoga, psychologa oraz 

socjoterapeutów.

W Ośrodku funkcjonują -  klasy wielofunkcyjne, pracownia informatyczna, 

z nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem oraz pracownia plastyczna, w których 

wychowankowie mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań. 

W podpiwniczeniu budynku Ośrodka, obok pracowni plastycznej, mieści się 

również pomieszczenie sportowe do gry w ping ponga (3 stoły) oraz siłownia. 

Wygląd tych pomieszczeń wskazywał na ich aktywne i systematyczne 

wykorzystywanie.

Funkcjonujący w Ośrodku Samorząd Wychowanków umożliwia 

kształtowanie wśród podopiecznych poczucia samorządności i odpowiedzialności.
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3. Ogląd Ośrodka.

Przeprowadzony ogląd obiektu Ośrodka, w tym w szczególności 

pomieszczeń internatu, szkoły, kuchni i stołówki oraz uzyskane w związku 

z tym informacje pozwalają stwierdzić, że:

a. znaczna część pomieszczeń została odnowiona i przygotowana 

do użytkowania przez wychowanków. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani 

Wicedyrektor Ośrodka, kolejne pomieszczenia w miarę możliwości 

są odnawiane i remontowane. Na piętrze został przeprowadzony gruntowny 

remont w łazienkach i toaletach dla dziewcząt, jak i chłopców;

b. toalety znajdują się również przy świetlicy oraz w gabinecie psychologa 

na parterze budynku, a także w podpiwniczeniu, przy pomieszczeniu 

sportowym, siłowni i sałi plastycznej. Toalety w Ośrodku posiadają 

właściwy standard, stwarzają wychowankom poczucie zachowania 

intymności. Panuje w nich czystość. Nie wszystkie jednak posiadają 

na wyposażeniu papier toaletowy, a w toalecie znajdującej się 

w podpiwniczeniu brakowało również ręcznika. Doprowadzona tam woda 

jest wyłącznie zimna.

W jednej z dwóch łazienek na piętrze dla chłopców stwierdzono brak 

zasłony w kabinie prysznicowej. Ustalono, że związane jest to z jej 

remontem. Wszystkie pozostałe zawierały zasłonki gwarantujące swobodną 

i nieskrępowaną możliwość korzystania z nich.

Na piętrze dla chłopców znajdują się dwie łazienki, w każdej 

po osiem umywalek i dwa lustra. Podłoga i ściany zostały wyłożone 

płytkami, zapewniono właściwą wentylację, wobec czego nie odczuwa się 

uciążliwych zapachów. Natomiast w łazience dla dziewcząt wszystkie 

kabiny zawierają zasłony gwarantujące swobodę i nieskrępowane ich 

użytkowanie. Podobnie jak u chłopców zachowana była czystość tego 

pomieszczenia, przy czym w jednej z nich wizytujący zauważyli miskę 

z resztkami wypalonych papierosów;

c. pomieszczenia kuchenne, w których przygotowywane jest pożywienie, 

decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Pracy, mają być
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doprowadzone do należytego stanu sanitarno-technicznego do dnia 

31 grudnia 2008 r. W dniu wizytacji były one wykorzystywane w celu 

przygotowania posiłków. Zachowana była czystość i zasady higieny. 

Natomiast zdaniem wizytujących, powinien zostać w nich przeprowadzony 

gruntowny remont, gdyż w chwili obecnej nie spełniają, one norm HACCP. 

Jeżeli chodzi o pomieszczenie do spożywania posiłków jest ono przestronne 

i czyste, z dużą ilością stolików i krzeseł. Przy wejściu do niego, jak 

i w samym pomieszczeniu brak jest jadłospisu. Poza porami spożywania 

posiłków wychowankowie mogą korzystać z czajników, znajdujących się 

w pokojach wychowawców;

d. wieloosobowe sypialnie są właściwie wyposażone. Każdy z przebywających 

w nich wychowanków posiada wystarczającą ilość miejsca, gwarantującą 

prawo do prywatności. Jest to istotne dla dobrego samopoczucia 

wychowanka i poszanowania jego indywidualności. Zastrzeżenia budzi 

jednak stan łóżek wychowanków, które noszą ślady znacznego zużycia;

e. świetlica na parterze wyposażona została w telewizor oraz odbiornik 

radiowy. Jest to dość obszerna sala ze starymi meblami, gdzie 

wychowankowie mogą spędzać wieczory pod nadzorem wychowawcy. 

Ze względu na brak sali gimnastycznej i boiska na terenie Ośrodka, zajęcia 

sportowe odbywają się w wynajętej hali sportowej i znajdującym się przy 

niej boisku;

f. klatka schodowa oprócz poręczy posiada dodatkową zabudowę z siatki, 

mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków;

g. w Ośrodku brakuje pralni i suszarni. Wychowankowie piorą swoje rzeczy 

w miednicach lub umywalkach, a następnie suszą je  w łazienkach 

lub pokojach. Niejednokrotnie korzystają ze swojego pobytu w domu 

w czasie weekendów i tam piorą swoje rzeczy;

h. w Ośrodku nie ma ambulatorium, wobec czego na badania lub w razie 

zachorowania wychowanek jest dowożony do miejscowego zakładu opieki 

zdrowotnej pod opieką wychowawcy. Starania Ośrodka w kierunku 

przydzielenia pielęgniarki nie przyniosły dotąd rezultatu.
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W Ośrodku dwóch psychologów zatrudnionych jest na jednym etacie. 

Oprócz dodatkowego etatu dla psychologa należy rozważyć również 

przydzielenie etatu dla socjoterapeuty lub osoby prowadzącej terapię 

rodzinną. Znacznie obciążeni pracą są również wychowawcy. Wobec braku 

pielęgniarki zajmują się oni również sprawdzaniem czystości 

wychowanków. Po tym jak po okresie świątecznym u wychowanków 

wystąpił problem wszy, to wychowawcy przeglądali im włosy 

oraz dezynfekowali pościel. Przykład ten, zdaniem osób wizytujących, tym 

wyraźniej podkreśla potrzebę zapewnienia obecności pielęgniarki na terenie 

Ośrodka.

i. w placówce brakuje kamer zarówno na zewnętrz, jak i wewnątrz budynku. 

Podejmowane dotąd przez Panią Wicedyrektor Ośrodka starania w kierunku 

pozyskania środków finansowych na ten cel, nie przyniosły rezultatu; 

j. rozplanowanie pomieszczeń internatu oraz szkoły i pozostałych pokoi, gdzie 

mogą przebywać wychowankowie (gabinety psychologa, wychowawców, 

pedagogów, administracji) minimalizuje ryzyko ewentualnego zagrożenia 

pożarem, stwarzając funkcjonalne i bezpieczne warunki ewakuacji. 

Na korytarzach w Ośrodku znajduje się sprzęt gaśniczy.

4. Rozmowy przeprowadzone z wychowankami.

W czasie wizytacji Ośrodka przeprowadzono rozmowy z ośmioma losowo 

wybranymi wychowankami (dwoma dziewczynami oraz sześcioma chłopcami). 

Odbyły się one w odrębnych pomieszczeniach, bez udziału osób trzecich.

Przeprowadzone rozmowy dostarczyły opinii o stanie przestrzegania praw 

wychowanków oraz informacji o atmosferze panującej w Ośrodku. Wszyscy 

spośród ankietowanych wychowanków pozytywnie ocenili realizację 

przysługujących im uprawnień oraz sposób traktowania. Zaledwie jedna osoba, 

przebywająca w placówce poniżej 1 miesiąca, mimo że pozytywnie oceniła 

traktowanie, podkreśliła iż „nie chce tu być” .
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Zgłoszone przez rozmówców uwagi dotyczyły:

1. w zakresie karania dyscyplinarnego: „pompki na jednej ręce lub 

przysiady” (pojedyncza uwaga);

2. w zakresie opieki medycznej: jej braku na terenie Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii;

3. w zakresie prania i suszenia bielizny: suszenie jej na kaloryferach, 

zabieranie brudnych ubrań do domu celem ich wyprania, braku pralki;

4. w zakresie wyżywienia: braku owoców, za małych porcji (pojedyncze 

uwagi).

Ponadto, w czasie rozmów wychowankowie mieli możliwość wypowiedzieć 

się w kwestii potrzeby zmian w Ośrodku. Wskazali, iż stare okna oraz łóżka 

powinny zostać wymienione na nowe. Chcieliby również wybudować salę 

gimnastyczną, mieć boisko na miejscu i powiększyć pracownię komputerową. 

Podkreślili potrzebę zapewnienia opieki stomatologicznej, czy zmniejszenia liczby 

zajęć lekcyjnych, a zwiększenia zajęć sportowych.

5. Ocena traktowania wychowanków w Ośrodku.

Wychowankowie wysoko oceniają warunki, które składają się na klimat 

wychowawczy placówki, w tym sposób traktowania ich przez pracowników 

Ośrodka. Także warunki bytowe oceniane są przez nich jako dobre, mimo 

że osoby wizytujące widzą potrzebę ich poprawy. Trudności sprawia zapewnienie 

wychowankom właściwej opieki medycznej.

Z informacji uzyskanych od Pani Wicedyrektor Ośrodka oraz jednego 

z dyżurujących wychowawców wynika, że bieżąca praca wychowawcza 

ukierunkowana jest na wychowanka i jego rozwój poprzez specjalistyczne zajęcia:

1) tematyczne zajęcia umiejętności interpersonalnych,

2) grupowe zajęcia socjoterapeutyczne (w grupach zamkniętych),

3) terapię zajęciową (zajęcia plastyczne, teatralne, informatyczne, sportowe),

4) terapię indywidualną i rodzinną dla mieszkańców Ośrodka, uczniów szkół 

Gimnazjum i ZSZS oraz ich rodzin.
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Wszystkie sprawy, które dotyczyły warunków bytowych, wyrażania 

poglądów w procesie wychowania i edukacji, kontaktów i wzmacniania więzi 

rodzinnych, zajęć w czasie zorganizowanym i wołnym, ocenione zostały przez 

obie strony (kadrę i wychowanków) jako korzystne i pozytywne.

Natomiast w Ośrodku miały miejsca niedopuszczalne przypadki 

niewłaściwego potraktowania wychowanków. Dotyczyły ukarania ich przysiadami 

(za uderzenie drugiego wychowanka) i pompkami wojskowymi, wykonywanymi 

na jednej ręce. Stosowanie tego rodzaju kar należy uznać za niedopuszczalne. 

Nie są one przewidziane w Regulaminie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

w Puławach, a ich stosowanie przez wychowawców zaprzecza celom 

wychowawczym i może być przy pewnych okolicznościach uznane za poniżające 

karanie. Pracownik pedagogiczny winien bowiem wypełniać swoje obowiązki 

profesjonalnie i skutecznie wobec wychowanków wyczulonych na sprawiedliwość 

społeczną i osobistą. Każdy pracownik w tego typu placówce winien stawać się 

dla wychowanków pozytywnym przykładem pełnienia ról w społeczeństwie.

Pomimo powyżej wskazanej nieprawidłowości w zakresie karania 

dyscyplinarnego, ogląd obiektu oraz przeprowadzone rozmowy pozwalają uznać, 

że atmosfera w Ośrodku jest korzystna i nacechowana troską o prawidłowy 

rozwój, budowanie odpowiedzialności indywidualnej oraz społecznej 

i doprowadzenie do samodzielności życiowej wychowanków. Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii w Puławach stwarza młodzieży możliwość ukończenia 

szkoły, jak i otrzymania pomocy w okresie dorastania, kiedy wzrastają trudności 

i problemy młodych ludzi w przystosowaniu się do otoczenia.

Z informacji uzyskanych od Pani Wicedyrektor, w Ośrodku nie miały 

miejsca wypadki nadzwyczajne. Nie istniała również potrzeba stosowania wobec 

wychowanków środków przymusu bezpośredniego.

6. Analiza dokumentacji Ośrodka.

Przyjęty przez Ośrodek „program wychowawczo - edukacyjny” spełnia 

wymogi przewidziane w ramowym statucie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. 

Jest on praktyczną, wewnętrzną regulacją, wskazującą na istotne kierunki rozwoju
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wychowanków. Wyznacza się w nim funkcje w procesie oddziaływań - 

wychowawczą, terapeutyczną, edukacyjną, podtrzymującą więzi z rodziną 

oraz usamodzielniającą. Proces wychowawczy biegnie dwutorowo: jest to terapia

i socjalizacja. Funkcje te realizowane są między innymi poprzez:

1) kontrowanie nabytych urazów psychicznych, poprzez pracę na grupach 

socjoterapeutycznych;

2) kontakt indywidualny z wychowankiem;

3) organizowanie sytuacji kontrujących na lekcjach i w trakcie zajęć 

p op ołudni owych.

Nauczanie, które stanowi integralną część wychowania, daje możliwość 

kontrowania urazów, wyrównania braków, uświadomienia mocnych i słabych 

stron, możliwość dalszego kształcenia lub podjęcia pracy, organizowania czasu 

wolnego zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami podopiecznego (zajęcia 

w sekcjach, rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z aktualnymi 

potrzebami). Na podstawie poczynionych obserwacji można stwierdzić, 

iż zaangażowanie pracowników Ośrodka znalazło odzwierciedlenie 

w zachowaniach i postawach wychowanków. Dokumentacja Ośrodka została 

dobrze opracowana merytorycznie i poprzez nią wyraża się pragmatyczny poziom, 

jakości pracy placówki.

Od początku funkcjonowania Ośrodka nie została w nim przeprowadzona 

wizytacja sędziego sprawującego nadzór nad wykonywaniem orzeczeń

o umieszczeniu nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Osoby przeprowadzające wizytację przychylają się do, wskazanej przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, potrzeby 

przeprowadzenia remontu kuchni oraz wymiany drzwi na parterze budynku, 

noszących ślady znacznego zniszczenia.

Analiza wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wskazuje 

na pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ośrodka, jednocześnie oceniając 

pozytywnie działalność w zakresie zapobiegania zjawiskom patologii. Odnosząc 

się do nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym NIK zwrócono 

uwagę na konieczność prowadzenia systematycznej działalności wychowawczej
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i zapobiegawczej, polegającej na informowaniu o narkomani i jej skutkach 

oraz przygotowaniu pracowników pedagogicznych do przeciwdziałania 

narkomanii. Bezwzględnie należy również powiadamiać Policję o stwierdzonych 

przypadkach używania, posiadania lub rozprowadzania narkotyków przez 

wychowanków. Ośrodek musi również informować dyrektorów szkół publicznych, 

o skreśleniu z listy uczniów Gimnazjum Specjalnego Nr 10.

7. Wnioski i zalecenia.

Czynności przeprowadzone w trakcie wizytacji Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Puławach przez pracowników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, wykonujących zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, 

pozwalają na stwierdzenie, iż założone cele wychowawcze Ośrodka są realizowane 

z zaangażowaniem oraz na właściwym poziomie. Potwierdzają to również 

wychowankowie w swoich wypowiedziach w trakcie przeprowadzonych rozmów. 

Traktowani są oni z poszanowaniem godności ludzkiej i z troską o kontakty 

z rodziną oraz ze środowiskiem naturalnym, w którym dokonuje się 

ich indywidualny rozwój w relacjach społecznych. Wychowankowie bez trudności 

wskazali na istnienie pozytywnych autorytetów, wymieniając tu Panią 

Wicedyrektor i wychowawców Ośrodka.

Fakt, iż właścicielem budynku, w którym mieści się Ośrodek, jest syndyk 

masy upadłościowej, zdecydowanie utrudnia prowadzenie tej placówki. Widoczny 

jest brak inwestycji, które poprawiłyby warunki bytowe wychowanków. Kwestia 

lokalizacji Ośrodka powinna zostać zatem jak  najszybciej ustalona. W przypadku, 

gdyby podjęto decyzję o dalszym funkcjonowaniu Ośrodka w aktualnym budynku, 

niezbędne jest jego dofinansowanie. Istnieje potrzeba wymiany starych okien 

na nowe oraz doposażenie Ośrodka w lepszy sprzęt kwaterunkowy (łóżka, meble), 

tak aby poprawić wychowankom komfort pobytu w placówce. Kuchnia wymaga 

generalnego remontu, a drzwi w pomieszczeniach na parterze budynku noszą ślady 

zużycia i powinny zostać wymienione. Osoby wizytujące przychylają się również 

do postulatów wychowanków w kwestii wymiany okien oraz do dążeń Pani
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Wicedyrektor w kierunku zainstalowania kamer telewizji przemysłowej 

na terenie Ośrodka.

Zdaniem osób wizytujących, niezbędne jest również zapewnienie obecności 

pielęgniarki w Ośrodku, a w miarę możliwości przyznanie dodatkowego etatu 

dla psychologa oraz socj o terapeuty lub osoby prowadzącej terapię rodziną.

Ponadto, zasadne byłoby szczegółowsze prowadzenie wpisów na temat 

kontroli w porze nocnej. Wychowawca nie odnotowuje bowiem godzin, w których 

sprawdza pokoje wychowanków. Z wielu względów wydaje się to konieczne.

Za niedopuszczalne należy uznać stosowanie wobec wychowanków takich 

kar jak pompki na jednej ręce, czy przysiady. Praktyki te powinny zostać 

niezwłocznie wyeliminowane.

W związku ze zgłoszonymi przez wychowanków postulatami, należy 

rozważyć możliwość zorganizowania większej ilości zajęć sportowych.

Ponadto, wobec dostrzeżonego problemu używania przez wychowanków 

wyrobów tytoniowych, zaleca się wprowadzenie w programie Ośrodka zajęć 

prozdrowotnych, informujących o skutkach palenia oraz zachęcających młode 

osoby do zdrowotnego stylu życia.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oczekują, 

że kierownictwo Ośrodka oraz organy nadrzędne odniosą się do odnotowanych 

w niniejszej Informacji uwag i wniosków, dotyczących bieżącej działalności 

jednostki.


