
V 1 /
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 
im. dr Grzegorza Maja 

,«  ul. Patriotów 90; 04-844 Warszawa

Tel. / fax. sekretariat 22/87292 97; aModofiowy 22/872 06 89: pedagog/psycholog 22/872 30 30 
D5vcholoQ@mowj.waw.pi. Dedaaoa@won-3.»,aw.pl ,novt3@rr ow3.waw.pl' wwwnow3.waw.pl

RPW/73121/2017 P 
Data:2017-12-14

MOW.S.091.7.2017

KMP.573.29.2017.AI

Warszawa, dnia 11.12.2017r

Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich 
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„Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur’1 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W związku z przekazaniem Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 1 ortur 

z wizytacji przeprowadzonej w placówce w dniach 5-6 września 2017 roku dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie przesyła stanowisko do 

zawartych w Raporcie zaleceń:

• W okresie  poddawania dzieci przyjmowanych do placówki lub powracających do niei 

z miejsc pHyie mogły doświadczyć przemocy badaniom pielęgniarskim 

uwzględniającym czynności zmierzające do ujawnienia i udokumentowania śladów 

tortur zgodnie z zasadami zawartymi w Protokole Stambulskim oraz w zakresie 

realizacji badań w najbliższym możliwym terminie po przyjęciu dziecka do placówki 

wyjaśniam, że od dnia 09.09.2017 roku każdy nowoprzyjęty wychowanek, jak również 

wychowanek, który powrócił do placówki po ucieczce, po nieusprawiedliwionej 

nieobecności i przebywał w miejscach gdzie mógł doświadczyć przemocy jest w trybie 

pilnym przyjmowany przez pielęgniarkę szkolną, w celu dokonania oglądu ciała pod 

względem zasinień, otarć, ran mogących być efektem stosowanej przemocy oraz 

przeprowadzenia z wychowankiem wywiadu medycznego i zebraniem informacji o 

ewentualnych dolegliwościach mogących świadczyć o działaniach przemocowych
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wobec wychowanka. Po oględzinach ciała i przeprowadzeniu wywiadu pielęgniarka jest 

zobowiązana do wypełnienia opracowanej „Karty czynności pielęgniarki” odnotowując 

w niej spostrzeżenia po badaniu. Dokument zostaje dołączony do dokumentacji 

wychowanka.

•  W zakresie poddawania dzieci, które mogły bvć ofiarami tortur badaniom 

psychologicznym zgodnie z zasadami zawartymi w Protokole Stambulskim wyjaśniam, 

że w przypadku powstania przypuszczenia, że wychowanek został ofiarą tortur zostanie 

on poddany badaniom psychologicznym zgodnie z zasadami zawartymi w powyższym 

dokumencie.

•  W 7fikresie przypomnienia wychowankom o tablicy informacyjnej z adresami instytucji 

stojących na straży praw człowieka i skrzynce zaufania oraz ich znaczeniu w zakresie 

realizacji prawa dzieci do skargi wyjaśniam, że powyższe zalecenie zostało 

zrealizowane poprzez udzielanie wychowankom informacji na zebraniach społeczności 

placówki, podczas spotkań z psychologiem i pedagogiem, podczas zajęć na temat praw 

człowieka i praw dziecka. W związku z pojawianiem się nowych wychowanków w 

trakcie całego roku szkolnego, informacje te przekazywane są systematycznie, gdzie u 

jednych wychowanków są utrwalane a u nowoprzyjętych pełnią rolę informacyjną. 

Informacje na temat instytucji stojących na straży praw człowieka (danu teleadresowe) 

są umieszczone przy pokoju pedagoga oraz w świetlicach grup wychowawczych, w 

związku z powyższym wszyscy wychowankowie mają do nich nieskrępowany dostęp.

• W zakresie wątpliwości dotyczących przyjętego systemu motywacyjnego wyjaśniam, 

że w systemie motywacyjnym placówki zawarte są przewidywane rodzaje odebranych 

przywilejów na okres 1-go tygodnia. Wychowanek może zostać pozbawiony jednego z 

zawartych w tym katalogu. Nie zdarza się tak, by wychowanek miał odebranych kilka 

przywilejów za jedno przewinienie. Wychowankowie nie mają ograniczeń dotyczących 

kontaktu ze światem zewnętrznym, w tym kontaktu telefonicznego. Przy tworzeniu 

systemu motywacyjnego błędnie zinterpretowano, że kontakt telefoniczny z osobami 

innymi niż rodzice i opiekunowie prawni, jest przywilejem a nie prawem. W związku z 

powyższym zapis ten zostanie usunięty z systemu motywacyjnego.

• W zakresie dostosowania rozwiązań w systemie motywacyjnym do przepisów u.p.n. 

wyjaśniam, że na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.12.2017 roku zostaną 

naniesione zmiany w Systemie Motywacyjnym MO W nr 3 dotyczące wprowadzenia 

zapisu, że tylko jeden przywilej może zostać odebrany za niewłaściwe zachowanie oraz

2



usunięty zostanie zapis o możliwości ograniczenia kontaktu telefonicznego z 

kimkolwiek. Ograniczenie może nastąpić zgodnie z art. 66 § 4 oraz art. 66 § 5 ustawy z 

dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

•  W yakresje zapewnienia personelowi szkoleń obejmujących swoją tematyka ochronę 

praw dziecka, udzielanie pierwszej pomocy, komunikacje interpersonalną, 

przeciw działanie wypaleniu zawodowemu i zachowaniom agresywnym wyjaśniam, że 

powyższe szkolenia będą realizowane począwszy od stycznia 2018 roku w formie 

szkoleniowych rad pedagogicznych.

•  W zakresie zapewnienie personelowi superwizii wyjaśniam, że w roku 2018 zostanie 

zorganizowana szkoleniowa rada pedagogiczna na temat znaczenia superwizji w pracy 

resocjalizacyjnej. Kolejnym krokiem będą spotkania superewizyjne, z których 

korzystać będą mogli wszyscy pracownicy.

• W yakresie demontażu krat w oknach i zastąpienia ich mniej opresyjnymi 

zabezpieczeniami wyjaśniam, że powyższe zalecenie zostanie zrealizowane w 2018 

roku.

3



®RE O ś r o d e k

Ro z w o j  u

W R S .510.124.2017. JK

oo ■ RPW/72582/2017 P 
Data:2017-12-12

W arszawa, 5 grudnia 2017 r.

Pani
Justyna Raża Lewandowska 
Dyrektor
Krajowy Mschanizm Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

b iu r o  r z e c z n ik a
PR AW  O BYWATELSK  

WPi. 2017 - 12-  1 2

CH

ZAŁ. NR

W  odpowiedzi na pismo nr KM P.573.29..2017.A I z dnia 8 listopada 2017 w sprawie zalecenia zawartego 
w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku nr 3 
im dr Grzegorza Maja w W arszawie uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji przy typowaniu 

placówek uwzględni zalecenie i nie będzie kierował do M O W  dzieci, które ze względu na swoją 

niepełnosprawność lub nawet czasowe obniżenie sprawności nie mogiyby samodzielnie funkcjonować 
w placówce.
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Dotyczy: zaleceń przedstawionych organowi prowadzącemu w Raporcie z wizytacji 
Krajowego Mechanizmu Prewencji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 im. 
dr. Grzegorza Maja Warszawie, ul. Patriotów 90.

w nawiązaniu do pism znak- KMP.573.29.2017.AI oraz - KMP.573.28.2017.RK 
dotyczących raportu z wizytacji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Warszawie, ul. Patriotów 90 
i przedstawionym w nim zaleceniem w części dotyczącym organu prowadzącego w. w. 
placówkę -  uprzejmie informuję:

-w zakresie demontażu krat w oknach i zastąpienia ich mniej opresyjnymi 
zabezpieczeniami informuję, że dyrektor ośrodka opracowuje kosztorys związany 
z wykonaniem demontażu krat w oknach. Następnie po ustaleniu potrzebnej kwoty, d\Tektor 
MOW 3 zwróci się do organu prowadzącego o zwiększenie budżetu placówki. Organ 
prowadzący Zarządzeniem Prezydenta niezwłocznie zwiększy plan finansowy placówki na 
realizację zadania.

- w zakresie przekazania środków finansowanych na realizację szkoleń i superwizji dla 
personelu MOW 3 informuję:

w marcu 2018 r. dyrektor ośrodka zorganizuje szkoleniową Radę Pedagogiczną na 
temat znaczenia superwizji w' pracy resocjalizacyjnej. Kolejnym etapem będą zorganizowane 
spotkania superwizjjne, z których korzystać będą mogli wszyscy pracownicy ośrodka. 
Placówka ma zapew nione środki finansowe na ten cel.
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