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PRAW ORY^-fATELSKICH

KMP.573.21.2014/PK

MOW.0910.920.2014.AG

Herby, dni 10.06.2014r.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77 

0 0 -0 9 0  Warszawa

Odpowiadając na zalecenia zawarte w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach KMP.573.21.2014.PK 
pragnę poinformować, że;

1. Nie stwierdzono powszechnego stosowania kar pozaregulaminowych. Byiy 
to incydenty mające miejsce na jednej grupie wychowawczej i były raczej przejawem 
bezradności wychowawców wobec poważnych problemowi na grupie przebywało 
5 wychowanków z zaburzeniami psychicznymi, doszło do wielu incydentów, ucieczek) 
niż zamierzonym, systematycznym oddziaływaniem. Odbyłem rozmowy wyjaśniające 
i informujące, że tego typu działania są przeciwskuteczne.

2. Pragnę z całą stanowczością stwierdzić, że w ośrodku nie stosuje się 
odpowiedzialności zbiorowej, ani kar stygmatyzujących. Przytoczona w raporcie kara 
polegająca na noszeniu krótkich spodenek, stoi w sprzeczności z podnoszoną często 
przez członków samorządu wychowanków kwestią zakazu chodzenia w krótkich 
spodenkach na zajęcia lekcyjne , jadalnię oraz w trakcie imprez . Ten sam zakaz 
obowiązuje również pracowników.
Co do odpowiedzialności zbiorowej pragnę stwierdzić, że jest ona zabroniona 
i sprzeczna z systemem wychowawczym ośrodka. Wychowankowie często natomiast 
odbierają oddziaływania wychowawcze jako represję. Koniecznośc 
podporządkowania się zajęciom grupowym traktowana bywa jako nieuzasadniona. 
Niestety możliwości pełnego zindywidualizowania procesu wychowawczego 
ograniczone są liczebnością grup.

3. Zostało to wdrożone.
4: Wychowankowie poddawani są badaniom lekarskim po przyjęciu do ośrodka. Doszło 

tu do niejasnego poinformowania wizytujących przez referenta ds. medycznych 

o pragmatyce działania w tej kwestii.

Młodzieżowy Girodek Wychowawczy
ul. Lubliniecka 10/12 
42-284 Herby
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5. Odstąpiono.

6. Pragnę poinformować, że Itadra IVIOW w Herbacti była przeszl<olona w tej tematyce. 
Szlcolenia dla wszystkicłi pracowników miały miejsce w roku 2008, 2009 i 2012. 
Prowadzone były przez rzecznika praw uczniów, ORE i pracownika WOM. Oprócz tego 
wielu pracowników uczestniczyło indywidualnie w różnych szkoleniach. Tematyka 
ta jest też stałym elementem rad pedagogicznych.

7. Jest przeprowadzana w miarę posiadanych środków. Jest to proces systematyczny.
8. Kwestię tę poruszyłem w rozmowie z organem prowadzącym.

Z poważani*


