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I n f o r m a c j a  

o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach 

(wyciąg) 

 

 

1. Wprowadzenie. 

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 16 

września 2010 r., do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach 

(zwanego dalej MOW, Ośrodkiem lub placówką) udali się przedstawiciele 

Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Wykonując zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, przedstawiciele 

Rzecznika sprawdzili na miejscu sposób traktowania wychowanków 

umieszczonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, dokonując oceny 

pod względem ochrony nieletnich przed torturami oraz innym okrutnym, 

nieludzkim i poniżającym traktowaniem albo karaniem.  

W ramach wizytacji dokonano następujących czynności: 

• przeprowadzono rozmowę na temat funkcjonowania placówki z                

Dyrektorką MOW;   

• z uwagi na fakt, iż w trakcie przybycia przedstawicieli Rzecznika Praw 

Obywatelskich do Ośrodka, dobiegały w nim końca czynności związane z 

przeniesieniem placówki do innego budynku położonego w miejscowości 

Bielice oddalonej od Szerzawów o ok. 10 km., dokonano oglądu terenu 

placówki oraz pomieszczeń przygotowanych na jej potrzeby w nowym 
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budynku, lustrując w tym celu: izby mieszkalne, świetlice, sale lekcyjne, 

sanitariaty oraz pomieszczenia administracji Ośrodka;  

• w oparciu o przygotowany wcześniej kwestionariusz przeprowadzono na 

osobności rozmowy z 3 losowo wybranymi nieletnimi, którzy w trakcie 

przeprowadzki przebywali w Ośrodku w Szerzawach oraz jedną rozmowę 

grupową z 12 wychowankami przebywającymi w nowym budynku Ośrodka 

w Bielicach; 

• zapoznano się z następującą dokumentacją placówki: uchwałą nr LI/288/10 

Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany 

siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców 

upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna; 

rejestrem wypadków nadzwyczajnych z roku 2009 i 2010; ewidencją 

stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich 

umieszczonych w placówce; harmonogramem pracy samorządu 

wychowanków w roku szkolnym 2010/2011; wylosowanymi teczkami 

osobowymi wychowanków oraz wylosowanymi indywidualnymi 

programami terapeutycznymi. 

Po zakończeniu wizytacji przeanalizowano: Statut Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Bielicach; Regulamin wychowanka Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Bielicach; Protokół z kontroli finansowo-organizacyjnej 

przeprowadzonej w Ośrodku w dniu 23 kwietnia 2010 r. przez Naczelnika 

Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Mogilnie; Protokół z kontroli sanitarnej Ośrodka przeprowadzonej 

w dniu 6 maja 2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Mogilnie; procedury przyjmowania wychowanków do placówki i postępowania w 

sytuacjach trudnych; Program wychowawczy Ośrodka; Koncepcję pracy placówki 

oraz Regulamin oceniania zachowania wychowanka MOW.  
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2. Ogólna charakterystyka placówki. 

 Wizytowana placówka jest ośrodkiem o charakterze resocjalizacyjno-

rewalidacyjnym przeznaczonym dla chłopców w wieku 13 – 18 lat z lekkim 

upośledzeniem umysłowym. Z dniem 1 września 2010 r. uległa zmianie lokalizacja 

Ośrodka, który do tego dnia mieścił się w Szerzawach. Zmiana miała jednakże 

charakter jedynie formalny, gdyż z powodu opóźnień związanych z adaptacją na 

potrzeby MOW nowego obiektu w Bielicach, czynności związane z 

przeprowadzką pozostawały w trakcie jeszcze w dniu 16 września 2010 r.  

Z informacji przekazanych w tej kwestii przez Dyrektorkę Ośrodka wynika, iż 

placówka rozpocznie funkcjonowanie w nowych obiekcie z dniem 20 września 

2010 r.  

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach prowadzi działalność w 

ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane 

ferie szkolne. W Ośrodku przebywają chłopcy, wobec których sąd rodziny orzekł 

środek wychowawczy w postaci umieszczenia w tego rodzaju placówce. Do zadań 

wizytowanej placówki należy w szczególności eliminowanie przyczyn i 

przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do 

życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.  

W skład placówki wchodzą: internat, szkoła podstawowa i gimnazjum.  

W  roku szkolnym 2009/2010  nauka w Ośrodku odbywała się w dwóch klasach 

szkoły podstawowej – V i VI, oraz w dwóch klasach gimnazjum – I i III.  

W bieżącym roku szkolnym, zajęcia lekcyjne zorganizowano w taki sam sposób. 

W Ośrodku funkcjonują trzy grupy wychowawcze, do których 

przynależność warunkowana jest uczęszczaniem wychowanków na zajęcia 

lekcyjne w szkole podstawowej lub gimnazjum (grupa I – klasa V i VI szkoły 

podstawowej; grupa II – I klasa gimnazjum i grupa III – III klasa gimnazjum).  

Pojemność Ośrodka wynosi 30 miejsc. W dniu wizytacji w placówce 

przebywało faktycznie 23 chłopców. Jeden wychowanek przebywał w szpitalu, 

inny na samowolnym oddaleniu z placówki. Pozostałych pięciu, posiadających 

wskazanie do umieszczenia w Ośrodku, nie zostało do niego doprowadzonych.  
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3. Warunki bytowe 

Nowy, dwupiętrowy budynek, którego pomieszczenia zaadaptowane zostały 

na potrzeby Ośrodka znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Bielicach. Na 

parterze i połowie I piętra funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej PCK. Resztę 

powierzchni piętra przeznaczono na potrzeby administracji, księgowości oraz sal 

lekcyjnych i toalety dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego. Na drugim piętrze zorganizowano sypialnie dla chłopców. 

Każda z grup wychowawczych dysponuje trzema sypialniami – 2 trzyosobowymi  

i 1 czteroosobową. Poza sypialniami znajdują się tutaj także 2 świetlice - 

edukacyjna oraz wypoczynkowa; pomieszczenie kuchenne, w którym chłopcy 

mogą przyrządzać sobie dodatkowe posiłki oraz sanitariat składający się z 

umywalni (5 stanowisk prysznicowych, 4 umywalki) i części ustępowej (dwa 

sedesy, pisuar i umywalka).  

We wszystkich pomieszczeniach zajmowanych przez Ośrodek 

przeprowadzono kapitalny remont. Ich standard ocenić należy jako wysoki. Z 

uwagi na trwające w trakcie wizytacji placówki rozpakowywanie sprzętów 

stanowiących wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, nie było możliwości 

oceny ich stanu. Z zapewnień kierownictwa Ośrodka wynika jednakże, iż 

placówka dysponuje niezbędnym sprzętem kwaterunkowym oraz wyposażeniem.  

Zmiana lokalizacji Ośrodka wiąże się również ze zmianą miejsca 

spożywania posiłków przez chłopców. Ze względu na położenie Ośrodka na 

terenie Zespołu Szkół, chłopcy będą korzystać ze stołówki szkolnej znajdującej się 

w wolnostojącym budynku połączonej z Ośrodkiem za pomocą łącznika.  

Podczas rozmów indywidualnych i rozmowy grupowej chłopcy bardzo 

pozytywnie wypowiadali się na temat warunków bytowych, którymi dysponowali 

w dotychczasowej siedzibie Ośrodka. Co do nowego budynku podkreślali, iż 

dysponują w nim zdecydowanie większą przestrzenią. Byli również przekonani, że 

warunki po zakończeniu wszystkich prac związanych z przeprowadzką na pewno 

będą lepsze od dotychczasowych. 
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4. Stan przestrzegania praw. 

W wizytowanej placówce, proces resocjalizacyjny wychowanków 

weryfikowany jest co tydzień. Postępy wychowanków w tej mierze, ich brak lub 

zachowania świadczące o demoralizacji, warunkują posiadanie przez nieletnich 

jednego z czterech stopni resocjalizacji. Zakres uprawnień przysługujących 

nieletnim zależy od posiadanego stopnia (najmniej mają ich wychowankowie 

posiadający I stopień resocjalizacji). Każdy nowoprzyjęty do Ośrodka chłopiec 

zaczyna od II stopnia. W zależności od reprezentowanej postawy, po tygodniowym 

pobycie w placówce, ma szanse awansu do III stopnia lub degradacji do stopnia I. 

Wśród uprawnień, których posiadanie zależy od omawianych stopni wymienić 

należy: kieszonkowe, kontakt telefoniczny, oglądanie TV, wyjścia poza teren 

placówki oraz przepustki. 

 

4.1 . Oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne 

 Działalność opiekuńczo-wychowawcza, rewalidacyjna, resocjalizacyjna i 

dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o „Arkusz Organizacji Ośrodka” 

sporządzany przez Dyrektorkę MOW do 30 kwietnia każdego roku. Na jego 

podstawie ustalany jest tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, z uwzględnieniem zasad  ochrony  

zdrowia  i  higieny  pracy. Wewnętrznymi organami nadzorującymi prawidłowe 

funkcjonowanie Ośrodka  są: dyrektor,  Rada  Pedagogiczna  oraz  Samorząd  

Wychowanków. 

 W placówce działa stały zespół wychowawczy, w którego skład wchodzą: 

dyrektor, wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym 

podopiecznego, pedagog  i  psycholog. W razie  konieczności  też  inni  

specjaliści. 

 Do zadań zespołu należy diagnozowanie problemów wychowanka, 

opracowywanie na jego potrzeby Indywidualnego Programu Terapeutycznego lub 

Indywidualnego Programu Resocjalizacyjnego oraz prognozowanie oczekiwanych 

efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno-wychowawczych  
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i terapeutycznych; okresowe analizowanie efektów pracy z podopiecznym i jego 

środowiskiem rodzinnym.  

  W placówce realizowany jest  „Program Profilaktyczny Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach”. Program opiera się na założeniu, że 

efektywną formą jest praktyczne działanie, promowanie zdrowego stylu życia, 

dobrego funkcjonowania w sferze psychofizycznej oraz rozwoju osobowości. Plan 

oddziaływań uwzględnia specyfikę i potrzeby młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim. Metody pracy z wychowankami oparte są na 

rozwijaniu zainteresowań oraz umiejętności podopiecznych.  

  W ramach realizacji programu, Ośrodek w ciągu całego roku organizuje 

szereg różnorodnych zajęć według wcześniej rozpisanego harmonogramu, m.in. 

Trening Zastępowania Agresji, Trening Asertywności, Biblioterapia czy 

Racjonalna Terapia Zachowania. Kształtowaniu i pogłębianiu zainteresowań służą 

działające na terenie placówki: klub modelarski, kółko teatralne, kółko 

politechniczne, kółko sportowe oraz sekcja wolontariatu. Ta ostatnia forma 

aktywności przejawia się w praktyce na spełnianiu przez biorących w niej udział 

chłopców szeregu społecznie pożytecznych prac, na rzecz lokalnej społeczności 

t.j.: odśnieżanie dróg, sprzątanie cmentarza czy wykonywanie plakatów 

antyalkoholowych dla okolicznych sklepów monopolowych.  

  Na uwagę zasługuje fakt, iż realizacja opisanych oddziaływań opiera się na 

współpracy ze środowiskami rodzinnymi wychowanków ukierunkowanej na 

kształtowanie pożądanych postaw rodzicielskich. Pomimo dużych trudności w 

realizacji tego założenia, placówka nie zaprzestaje prób angażowania rodziców  

i opiekunów w proces wychowawczy nieletnich. 

 

4.2 . prawo do nauki 

Szkoła zapewnia możliwość nauki na dwóch poziomach edukacyjnych: 

podstawowym i gimnazjalnym. W roku szkolnym 2010/2011, podobnie jak w 

ubiegłym, chłopcy będą się uczyć w dwóch klasach podstawowych (V i VI) oraz  

w dwóch klasach gimnazjalnych (I i III). Na potrzeby związane z prowadzeniem 

zajęć lekcyjnych przeznaczono i należycie wyposażono 3 sale. Zajęcie sportowe 
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odbywać się będą na terenie hali sportowej Zespołu Szkół w Bielicach oraz na 

boisku znajdującym się obok budynku Ośrodka.  

Praca nauczycieli została wysoko oceniona przez wychowanków. 

Rozmówcy stwierdzili, że chętnie pomagają im w nadrabianiu zaległości. 

 

4.3 . opieka medyczna 

Placówka zapewnia nieletnim podstawową pomoc medyczną poprzez 

zatrudnienie lekarza pediatry z ZOZ w Mogilnie, który przyjmuje nieletnich w 

Ośrodku w każdą środę przez cztery godziny. Doraźną pomocą medyczną służy 

wychowankom pielęgniarka szkolna z ZOZ w Szerzawach, która pracuje od 

poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 14. W ubiegłym roku szkolnym 

pielęgniarka udzieliła 254 porad medycznych. Ponadto, raz na 2, 3 miesiące 10 

wychowanków MOW korzysta z konsultacji psychiatrycznych, które odbywają się 

w poradni psychiatrycznej w Bydgoszczy. Zalecone przez lekarza leki porcjowane 

są przez wychowawców, a następnie wydawane nieletnim o określonych porach 

zgodnie z zaleceniami. Dokumentacja medyczna wychowanków przechowywana 

jest w Ośrodku. W jej skład wchodzi karta zdrowia ucznia, karta obserwacji, 

zapisy bieżące, udzielone porady, zalecenia, karta rozwoju dziecka oraz karta 

wywiadu rodzinnego. 

Jak wynika z informacji udzielonych przez Dyrektorkę Ośrodka w kwestii 

dostępu nieletnich do opieki medycznej, nie ma żadnych problemów z udzieleniem 

pomocy medycznej w nagłych przypadkach. W pobliskim Mogilnie działa bowiem 

Szpital z oddziałem ratownictwa medycznego.  

Chłopcy, z którymi rozmawiano, ocenili pracę personelu medycznego jako 

dobrą. Podkreślali, iż z każdym problemem mogą udać się do pielęgniarki oraz, że 

mają dostęp do stomatologa. 

 

4.4. prawo do informacji i do wykonywania praktyk religijnych 

Organizację i funkcjonowanie placówki określa Statut Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego dla chłopców z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim w Bielicach zwany dalej Statutem. Doprecyzowanie praw i obowiązków 
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nieletnich stanowi Regulamin Wychowanka Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego dla chłopców z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  

w Bielicach (dalej: Regulamin). Każdy z nieletnich zostaje zapoznany z 

Regulaminem niezwłocznie po przyjęciu do placówki. Potwierdzone to zostało w 

indywidualnych rozmowach chłopcami, którzy wskazywali, iż znają swoje prawa i 

obowiązki oraz Statut placówki, a także wiedzą, gdzie jest on dostępny. Ponadto, 

każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć, Dyrektorka Ośrodka spotyka się z 

wychowankami w celu zapoznania ich z ważnymi informacjami dotyczącymi życia 

placówki oraz organizacją planu dnia. 

Godną podkreślenia, jest przyjęta w Ośrodku zasada przekazywania 

Dyrekcji przez wychowanków pisemnych próśb dotyczących organizacji życia w 

MOW. Większość z nich jest pozytywnie rozpatrywana przez Dyrektorkę. Poprzez 

istnienie takiego mechanizmu, nieletni mają realny wpływ na funkcjonowanie 

placówki. 

Po przeanalizowaniu tekstu Regulaminu, wątpliwość pracowników BRPO 

budzi jedna z konsekwencji niewłaściwego zachowania wychowanka zawarta w 

katalogu kar, a mianowicie „wykonywanie dodatkowej pracy”. W ocenie 

Rzecznika Praw Obywatelskich konsekwencja tego rodzaju może prowadzić  

w przyszłości do kojarzenia pracy z czymś negatywnym, a nie z elementem 

naturalnym i pozytywnym, obecnym w życiu każdego człowieka.  

W Ośrodku odbywają się lekcje religii. Prowadzi je ksiądz katecheta. 

Wszyscy chłopcy są wyznania rzymskokatolickiego. 

Każdy z chłopców chcący wziąć udział we mszy św. ma zagwarantowaną 

taką możliwość w niedziele i święta, kiedy to organizowane są wyjścia na msze do 

pobliskiego kościoła. Analiza Statutu oraz Regulaminu nie wykazała, by praktyki 

religijne w placówce miały charakter obowiązku, którego nieprzestrzeganie 

zagrożone jest konsekwencjami. Taką zasadę potwierdzili również respondenci 

zarówno podczas rozmów indywidualnych jak i rozmowy grupowej.  
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4.5. ochrona więzi rodzinnych 

 Zasady odwiedzin wychowanków zostały uregulowane w Statucie. Zgodnie z 

postanowieniem § 37, do odwiedzin wychowanków mają prawo rodzice, opiekunowie 

prawni oraz bliscy krewni o ustalonym stopniu pokrewieństwa.  Osoby trzecie mogą 

odwiedzać nieletnich za zgodą Dyrektora Ośrodka, lub wychowawcy.  

Podczas rozmów respondenci wskazali, iż swoich gości przyjmują w pokojach 

grupy lub w stołówce. Rozmowy telefoniczne można prowadzić za pomocą telefonu 

stacjonarnego dostępnego u wychowawcy. Wątpliwości przedstawicieli Rzecznika 

Praw Obywatelskich budzi wprowadzona w placówce zasada limitowania czasu 

rozmów wychodzących z rodzinami wychowanków. W zależności od poziomu 

resocjalizacji, korzystanie z tego prawa oraz czas przeznaczony na jego realizację są 

różne. W grupie I, charakteryzującej się najmniejszą liczbą uprawnień 

przysługujących wychowankowi, wychodzący kontakt telefoniczny uzależniony jest 

od zgody wychowawcy; w grupie II wychowanek ma prawo do takiego kontaktu; w III 

– do dwóch rozmów telefonicznych na koszt Ośrodka, a w IV – do rozmów na koszt 

placówki których częstotliwość ustala z wychowawcą. Po przeanalizowaniu Statutu 

Ośrodka oraz Regulaminu Wychowanka, przedstawiciele Rzecznika uważają, iż 

wychowankowie bez względu na posiadany stopień resocjalizacji powinni mieć 

zagwarantowane prawo do kontaktu telefonicznego z rodziną, bez konieczności 

uzyskania zgody wychowawcy. Odnośnie limitów czasowych podyktowanych 

względami finansowymi Ośrodka, warto rozważyć możliwość wprowadzenia 

jednakowego limitu dla wszystkich poziomów np. 10 min.  

Zgodnie z zapewnieniem Dyrektorki Ośrodka, rozmowy przychodzące nie 

podlegają limitom.  

 

4.6. prawo do rekreacji i wypoczynku 

Placówka dysponuje dobrymi warunkami do uprawiania sportów 

grupowych. Do dyspozycji chłopców pozostaje sala gimnastyczna oraz boisko 

sportowe (wielofunkcyjne z powierzchnią betonową). Ponadto, wychowankowie 

mają możliwość udziału w wielu organizowanych imprezach sportowych oraz 

wyjazdach turystyczno -  krajoznawczych. Podczas przeprowadzonych rozmów 
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respondenci potwierdzili możliwość codziennego spędzania czasu wolnego na 

świeżym powietrzu.  

 

4.7. ochrona przed patologią   

Z informacji przekazanych przez Dyrektora placówki wynika, że w 

placówce nie istnieje drugie życie. W przeszłości do placówki przyjęty został 

wychowanek, który próbował lansować zasady podkulturowe. Szybka reakcja 

kierownictwa Ośrodka spowodowała, iż chłopiec ten został przeniesiony do innej 

placówki. Jego krótkotrwały pobyt nie spowodował przyjęcia przez innych 

wychowanków zasad, które reprezentował. Kadra wychowawcza Ośrodka jest 

wyczulona na przejawy zachowań mające charakter zasad drugiego życia. 

Obecnie, jak wynika z zapewnień Dyrektorki MOW, w placówce nie przebywa 

żaden chłopiec, który hołduje zasadom drugiego życia.  

Wszyscy rozmówcy stwierdzili, iż czują się bezpiecznie w MOW. Jeden z 

nieletnich wspomniał, iż w przeszłości był w placówce chłopiec, który kopał i bił 

innych. Respondenci zaprzeczyli jakoby na terenie wizytowanej placówki 

dostępny był alkohol i narkotyki. Dodali, iż palenie wyrobów tytoniowych 

możliwie jest jedynie w wyznaczonym miejscu znajdującym się poza budynkiem. 

Wszyscy chłopcy potwierdzili, iż wśród pracowników placówki, są osoby do 

których mają zaufanie i bez obaw mogą się zwrócić do nich w każdej sprawie.  

Z zestawienia wypadków nadzwyczajnych wynika, iż w ubiegłym roku 

szkolnym w wizytowanej placówce miało miejsce 15 wydarzeń nadzwyczajnych, a 

wśród nich: 5 ucieczek (1 indywidualna i 4 zbiorowe), niepowrót w wyznaczonym 

czasie z przepustki, zakłucie wychowanka igłą niewiadomego pochodzenia, 

spożycie alkoholu przez wychowanków oraz znęcanie się nad wychowankiem 

przez innego wychowanka. O ostatnim przypadku, Dyrektorka Ośrodka 

powiadomiła Prokuraturę Rejonową w Mogilnie. Postępowanie pozostaje w toku. 

Pozostałe wydarzenia miały charakter drobnych urazów, w których niezbędna było 

zaopatrzenie medyczne.  We wrześniu 2010 r. miała miejsce kolejna ucieczka 

zbiorowa z placówki (2 wychowanków). Jeden z uciekinierów został schwytany i 

doprowadzony do placówki; drugi pozostaje na wolności. 
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4.8. ochrona przed poniżającym traktowaniem i karaniem 

Podczas przeprowadzonych rozmów, chłopcy stwierdzili, że znają katalog 

nagród i konsekwencji oraz wiedzą gdzie można się z nim zapoznać. System kar  

i nagród oceniony został jako przejrzysty, zrozumiały i czytelny. Wątpliwości 

przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła jedna z konsekwencji 

dokonania przez nieletniego ucieczki z placówki, a mianowicie konieczność 

noszenia przez uciekiniera rajstop koloru różowego przez okres miesiąca lub 

dwóch, po powrocie do MOW. Z informacji przekazanych w tym zakresie przez 

Dyrektorkę wynika, że pomysł takiej dodatkowej kary zgłosił Samorząd 

Wychowanków, w którym biorą czynny udział wszyscy nieletni. Propozycja 

została zaakceptowana. W opinii pracowników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, kara w takiej formie zawiera znaczną stygmatyzację osoby 

ukaranej, co w przypadku jednostek słabszych psychicznie prowadzić może do ich 

załamania.  

Wszyscy chłopcy za najsurowszą karę uznali degradację do I poziomu 

resocjalizacji.  

W rozmowach indywidualnych oraz podczas rozmowy grupowej chłopcy 

bardzo dobrze ocenili swoich wychowawców. Nikt nie zgłosił używania wobec 

niego siły fizycznej.  

 

5. Wnioski i zalecenia.      

Na podstawie przeprowadzonych czynności, pracownicy Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich stwierdzili, że – generalnie rzecz biorąc – w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Bielicach prawa nieletnich są przestrzegane. Są oni 

traktowani z poszanowaniem godności ludzkiej, a osoby zatrudnione w placówce 

dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wychowankom odpowiednią atmosferę 

wychowawczą. Nieletni przebywający w placówce objęci są wszechstronną opieką 

wychowawczą, terapeutyczną i psychologiczną. Chłopcy, z którymi 

przeprowadzono rozmowy uważają, że pobyt w placówce zmienił ich na korzyć. 
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Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich uważają jednakże za 

konieczne wyeliminowanie nieprawidłowości, które ujawnili w trakcie 

przeprowadzonej wizytacji, poprzez: 

• rezygnację z umieszczenia obowiązku wykonywania dodatkowej pracy  

w katalogu kar; 

• rezygnację ze stygmatyzującej kary w postaci noszenia różowych rajstop, 

przewidzianej dla uciekinierów z placówki oraz 

• rezygnację z uzależnienia kontaktu telefonicznego z rodziną od zgody 

wychowawcy oraz wprowadzenie na wszystkich poziomach resocjalizacji 

jednego limitu czasowego wychodzących rozmów telefonicznych. 

 

  

 W odpowiedzi z dnia 3 stycznia 2011 r. Pani Dyrektor poinformowała 

Rzecznika Praw Obywatelskich o wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w 

Informacji. 

 

 

 


