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W odpowiedzi na raport przedstawicieli Krajowego M echanizmu Prewencji z  wizytacji

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie z dnia 7.08.2014 r. Dyrektor Ośrodka

informuje o realizacji zaleceń.

W odniesieniu do zaleceń Nr:

1.1. Przeprowadzono ewaluację w  zakresie respektowania norm społecznych i pozyskano 

informację na temat poczucia bezpieczeństwa w Ośrodku wśród wychowanków, skali i typu 

występujących zagrożeń. Raport został przekazany do Rzecznika Praw Dziecka przez 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Podjęto kroki w celu utworzenia programu naprawczego 

poprawiającego bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

1.2. Od nowego roku szkolnego 2014/2015 kontrole osobiste będą przeprowadzane w obecności 

funkcjonariuszów' Policji. Jednak będzie to uzależnione od możliwości kadrowych jakimi 

dysponuje komisariat Policji w Rakowie.

1.3. Badania na obecność narkotyków będą przeprowadzane tylko przez osoby do tego 

uprawnione.

1.4. Na Radzie Pedagogicznej wr dniu 28.08.2014 r. zespół do spraw WDN został 

poinformowany o wytycznych i ma przygotować na podstawie ankiet plan szkoleń 

uwzględniając zalecenia KMP.

1.5. Jesteśmy w trakcie organizacji i poszukiwania osoby, która mogła by przeprowadzić 

superwizje dla pracowników Ośrodka.

1.6. W nowym roku szkolnym zostaną zmienione zasady współpracy z lekarzem rodzinnym 

i pielęgniarkami. Służby medyczne będą regularnie co 10 dni dyżurowały w gabinecie 

lekarskim w Ośrodku. Podczas tych dyżurów będą wykonywane wstępne badania lekarskie oraz
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bieżące wizyty. W nagłych przypadkach będzie organizowany grupowy wyjazd do lekarza 

rodzinnego.

1.7. Wychowawcy nie wykonują wstępnych badań nieletnich.

1.8. W Ośrodku jest zatrudniona pielęgniarka na umowę zlecenie i wykonuje czynności zgodnie 

z zawartą umową. Ośrodek nie posiada dostatecznych funduszy na stałe zatrudnianie 

pielęgniarki, która koordynowałaby wszystkie sprawy związane z opieką medyczną.

1.9. Ośrodek funkcjonuje 5 lat i 8 miesięcy. W miarę posiadanych funduszy wymieniane jest lub 

naprawiane wyposażenie pokoi mieszkalnych. W ciągu roku wymieniono wszystkie łóżka 

i stoły w  pokojach mieszkalnych. Planowane są kolejne wymiany i doposażenia.

1.10. Podjęto już pierwsze kroki w  celu polepszenia estetyki pokoi nieletnich. Dalsze prace będą 

realizowane we współpracy z  Samorządem Wychowanków.

1.11. W chwili obecnej warunki lokalowe Ośrodka nie pozwalają na zorganizowanie 

pomieszczenia, w którym w  warunkach intymności i prywatności mogłyby się odbywać 

odwiedziny nieletnich. Z naszej dotychczasowej praktyki wynika, że odwiedziny w sali 

lekcyjnej nie stanowią problemu ani dla nieletnich, ani dla ich rodzin.

1.12. Od września 2014 r. wyodrębniliśmy jedno pomieszczenie dla osób chorych -  izbę chorych. 

W związku z trudnymi warunkami lokalowymi stało się to kosztem pracowni techniczno- 

plastycznej.

1.13. Podczas Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2014 r. przekazano wszystkim pracownikom 

pedagogicznym uwagę KMP dotyczącą stosowanych praktyk karania przez pracę. Natomiast 

w Regulaminie W ewnętrznym Ośrodka wprowadzono odpowiednie zmiany wykluczające 

„karanie’’ przez przenoszenie do innego ośrodka.

1.14. Dokonano odpowiednich zmian w Regulaminie W ewnętrznym Ośrodka dotyczących 

ograniczeń w kontaktach z  osobami spoza Ośrodka w ramach nagrody. Większość 

wychowanków umieszczonych postanowieniem Sądu przebywa w Ośrodku właśnie ze względu 

na ograniczenie kontaktu ze środowiskiem lokalnym nieletniego. Wychowanek swobodnie 

może kontaktować się z rodziną i opiekunami prawnymi. Nie ograniczony kontakt 

z rówieśnikami możliwy jest poprzez portale społecznościowe.

1.15. Dokonano odpowiednich zmian w Regulaminie W ewnętrznym Ośrodka dotyczących zasad 

funkcjonowania nowoprzyjętych nieletnich. Od 1.09.2014 r. wszyscy wychowankowie 

przebywają w Ośrodku an takich samych zasadach.

1.16. Od 1.09.2014 r. ujednolicono zapisy Regulaminu W ewnętrznego i Statutu we wszystkich 

sprawach.

1.17. Od 1.09.2014 r. w Regulaminie Wewnętrznym Ośrodka wprowadzono Zasady kontaktów 

z rodziną, krewnymi, opiekunami prawnymi i innym osobami spoza Ośrodka w tym kontroli 

korespondencji.
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1.18. W dniu 28.08.2014 r. Rada Pedagogiczna przyjęła uchwałę w sprawie nowego Statutu 

Ośrodka w którym to uregulowano sprawy związane z trybem składania skarg w przypadku 

naruszenia praw wychowanka oraz odwołania się od „kary” -  zastosowania środka 

dyscyplinarnego.

1.19. W nowo uchwalonym Statucie uwzględniono prawa wychowanków do zajęć na świeżym 

powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godzin dziennie jak pozwalają na to warunki 

atmosferyczne oraz wyposażenie nieletniego w odpowiedni ubranie. Ubranie, które zapewniają 

nieletniemu odpowiednio rodzice, opiekunowie prawni lub placówka opiekuńczo- 

wychowawcza.

1.20. Ośrodek jest wy posażony w windę i podjazd dla niepełnosprawnych. W przyszłych pracach 

remontowych i zgodnie z posiadanymi funduszami uwzględnione zostanie lepsze dostosowanie 

Ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.21. Na liście przekazanej przedstawicielom K.MP w grupie 1 i III widniało po 

13 wychowanków. Przy czym w obu tych grupach na listach zostali uwzględnieni 

wychowankowie, którzy mają zawieszony Ośrodek decyzją Sądu Rodzinnego. Wobec czego 

faktycznie nie przebywają fizycznie na terenie Ośrodka i w grupie wychowawczej. W ten 

sposób rezerwowane jest dla nich miejsce. Od września 2014 roku listy wychowanków będą 

inaczej konstruowane z zaznaczeniem którzy wychowankowie są obecni, a którzy nie.
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BIURO RZECZNIKA
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Kielce, dnia 02.09.2014 r.

Pani

Justyna Róża Lewandowska

Dyrektor Zespołu

Krajowego Mechanizmu Prewencji

Powiat Kielecki jako organ prowadzący dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rembowie corocznie zgodnie z potrzebami placówki planuje środki 

finansowe na realizację zadań zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy 

wychowankom, nauczycielom i pracownikom jednostki. Sukcesywnie w miarę możliwości 

finansowych doposażane są pokoje mieszkalne podopiecznych w niezbędne sprzęty 

i wykonywane bieżące prace remontowe.

W ramach realizowanego przez powiat kielecki projektu pt. „Nowoczesne Kadry 

Oświaty w Powiecie Kieleckim” -  Program Operacyjny kapitał Ludzki w okresie od 

1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku, wsparciem w zakresie doskonalenia 

zawodowego zostali objęci nauczyciele i wychowawcy młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego. Tematyka szkoleń obejmuje następujące obszary:

S  wychowawca jako opiekun i nauczyciel wspomagający;

•S komunikacja nauczyciel -  uczeń -  jak poruszać tematy trudne;

^  dobór metod i technik w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą;

^  praca z wychowankiem trudnym;

S  wykorzystanie usług plastycznych w pracy z młodzieżą.

Posiadamy Certyfikat 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
spełniającego wymagania norm:

PN-ISO/IEC 27001:2007

Posiadamy Certyfikat 
Systemu Zanądzania Jakością 
nr N C -2164 zgodny z normą;

ISO 9001:2008



Ponadto każdego roku w budżecie Powiatu planujemy środki na doskonalenie 

nauczycieli, które są wykorzystywane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka W ychowawczego w Rembowie.

W chwili obecnej w' w/w placówce zatrudniona jest pielęgniarka na umowę zlecenie, 

natomiast z lekarzem zawarta jest umowa o współpracy w zakresie udzielania usług 

medycznych. Umowa ta każdego roku jest odnawiana na kolejny rok szkolny. Jeśli jednak 

potrzeby wychowanków w zakresie opieki pielęgniarskiej będą większe, rozważymy 

zatrudnienie pielęgniarki na pełny etat.
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