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Krajowy Mechanizm Prewencji 

W odpowiedzi na pismo znak KMP.573.6.2016.RK uprzejmie informuję o zrealizowaniu 
wskazach zaleceń: | 

1.1. Wyeliminowano negatywne zachowania wymienionej dwójki wychowawców 
Problem ten byłju^ ro^ą^anj w trakcie kontroli, właśnie popr^i^ mka^aną pr^^ dyrektora metodę 

społea^ości, na której otwarcie konfrontowane są postawy wychowawców i ich odbiór pr^e^^ wychowanków. 
Społeczność, o której mowa - odbyła się niet^łocz^ie po zasygnalizowaniu takiego problemu pr^ę^ 
wychowanków. Informacja o tym, żę takie społeczności miały miejsce jest potwierdzeniem, wszelkie 
zachowania wychowawców które mogą być niewłaściwie odebrane przez wychowanków są niezwłocznie 
wyjaśniane. Świadczy to o poważnym traktowaniu uwag wychowanków - a nie jak zpsłało to ujęte w 
protokole - jako potwierdzenie, takie formy zpchowań wychowawców są trwałe, akceptowane i wymagają 
wyeliminowania. Niezależnie od tego, w/w wychowawcy zp^^^^l poinformowani o uynikach kontroli, 
przeprowadzono rozmowy orazprzekaząno treśćpowyż^zSiP ZP^ecenia. ^ 

II I 
1.2 W ośrodku została wyeliminowana odpowiedzialność zbiorowa 

Przytoczone przepisy odpowiedzialności za zpiszęzęnia zostały wyrwane z kontekstu i braku stosownego 
wyjaśnienia. Protokół ten faktycznie przewiduje trzy ^^zaje odpowiedzialności : indywidualną, pokojową i 
grupową. Oczywiście dotyczy odpowiedzialności zp^eżnej od stopnia przyczynienia się do zni^zę^^^" ' 
odpowiedzialności zp szkodę, według klasycznej konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej. Ma 
zastosowanie gdy kliku wychowanków wspólnie wyrządziło szkodę. Jeśli bowiem wszyscy wychowankowie 
danego pokoju przyczynili się do powstania danej szkociy — ; zpstało to wykazane, ponoszęi oni wszyscy 
odpowiedzialność Podobnie w przypadku wywołania szkody przez ^^''^ i"^? wychowawczą. Odpowiada to 
zasadom odpowiedzialności cywilnej. Niemniej jednak ostatecznie zrezygnowano z takiego ujęcia 
odpowiedzialności, jak również ^ellfninowano ograniczenie przywilejów w przypadku palenia papierosów 
bądźposiadania, przechowywania lub przebywania pod wpływem używek na terenie placówki. 

Również wyeliminowano ograniczenie prywilejów w prypadku palenia papierosów bądź posiadania, 
przechowywania lub przebywania pod wpływem używek na terenie placówki. Początki tej praktyki sięgają 
spotkania, z udziałem samorządu wychowanków, gdzQe zawarto swoisty kontrakt oparty o zpsadę 
nieograniczonego kory stania zp^^^ejów (telefonu, komputera, bilardu, sali telewiyjnej itp.) w zamian za 
zdyscyplinowanie grupowe obejmujące przestrzeganie zasady posiadania, przechowywania lub przebywania 
pod wpływem używek. W przypadku gdyby incydent taki miał miejsce (zązi^cząj dotyczyło to 
incydentalnych zasad dotyczących palenia papierosów) pry wileje były ograniczane tak, by wyrazić powagę i 
znaczenie tego zdarzenia. Taka umowa społecz^na prynosiła bardzp konkretne rezultaty, zapobiegła 



nielegalnemu nabywaniu papierosów i innych u^wek. Co w pr^adku lokalizacji placówki ma istotne 
^acr^nie, gdyż w poprzednich latach dyrekcja ud-^ałem policji próbowała ^likwidować ,/nety" 
sprzedające papierosy nieletnim wychowankom ośrodka. Okalała się (e^ w wielu przypadkach skuteczną 
terapia oddziaływania grupowego. Pod wpływem zpl^^^ń R^^cznika zpstała ona ^wz>«/(?«^7 na 
odpowiedzialność indywidualną (indywidulane ograniczenie pr^mlejów), które jednak nie są tak skuteczne 

jak „praca grupą", która teżjest dopuszęzplną metodą terapeutyczną. W żądnym jednak wypadku pracujący 
w ośrodku psychologowie i pedagodzy określiliby dotychczasowej metody pracy jako odpowiedzialności 
zbiorowej, choć mogła ona być tak nazwana w odczuciu wychowanków. 

1.3 Od daty kontroli personel zaprzestał badań na obecność alkoholu i narkotyków w 
organizmie wychowanków. 
1.4 Od dat}' kontroli personel zaprzestał przeszukiwania wychowanków, ich rzeczy i pokoi, 
1.5 Wprowadzono zasadę niezwłocznego poddania badaniu lekarskiemu w pierwszej 
kolejności nowo przybyłych wychowanków, przez lekarza rodzinnego przyjmującego na 
terenie ośrodka. 
1.6 Od dnia 1 września 2016r. zostanie wdrożona ewidencja realizowanych wobec 
wychowanków świadczeń medycznych. 
1.7 W ośrodku stosowana jest zasada dobrowolnego uczestnictwa w praktykach religijnych. 

1.8 W najbliższym roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano dla wychowawców szkolenia 
z zakresu oddziaływań wychowawczych i psychologicznych a także dialogu motywacyjnego. 

1.9 Regularna superwizja pracowników wychowawczych stanowić będzie ewentualny kolejny 
etap dokształcenia kadry wychowawczej. Superwizja wymaga bowiem odpowiedniego 
przygotowania i podstaw organizacyjnych. W zależności od dostępności środków działania te 
mogą być zaplanowane w przyszłych oluresach. 

1.10 Utworzenie dodatkowego pokoju odwiedzin będzie możliwe w tamach prac 
adaptacyjnych poddasza po wykonaniu planowanych robót inwestycyjnych, w zależności od 
dostępnych środków. 

1.11 Tablice informacyjne dotyczące instytucji wskazanych w protokole zostały przeniesione 
na korytarz ośrodka. 

1.12 Zeszyt skarg i wniosków został ponumerowany, zaś wychowawca obecny na dyżurze 
każdorazowo po zakończeniu dyżuru sprawdza jego kompletność. 

1.13 Zalecenie zostało zrealizowane, wszyscy wychowankowie po przybyciu do ośrodka 
niezwłocznie potwierdzają zapoznanie się z prawami i obowiązkami MOW na piśmie 
opatrzonym datą. 

1.14 W ramach planowanych prac inwestycyjnych placówka zostanie dostosowana do osób 
niepełnosprawnych, ze względu na wysokie nakłady środków na realizację tego 
przedsięwzięcia inwestycja ta musi zostać odłożona w czasie, niemniej jednak zostanie 
uwzględniana przy najtjUższych pracach inwestycyjnych realizowanych w placójvce. 
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