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Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W odpowiedzi na Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 

przeprowadzonej w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (dalej 

NMOW) w Węgrzynowie w dniach 13-14 lutego 2014r. uprzejmie informuje i wyjaśniam:

1. Personel:

-w momencie wizytacji procedura naboru na stanowisko psychologa dobiegała końca, 

NMOW w Węgrzynowie zatrudnia psychologa z pełnymi kwalifikacjami na pełnym 

etacie od dnia 17 lutego 2014r. Z dniem 1 marca 2014r, został stworzony gabinet 

psychologa/pedagoga.

-Dyrekcja NMOW w Węgrzynowie dużą uwagę przywiązuje do ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji przez pracowników ośrodka. Od chwili zakończenia wizytacji do dnia 

dzisiejszego odbyty się następujące szkolenia:

• Metody Aktywizujące (dla wszystkich pracowników NMOW)

• Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (dla wszystkich pracowników NMOW)

• Szkolenie z Zakresu Ochrony Praw Dziecka w Prawie Międzynarodowym 

i Krajowym (dla wszystkich pracowników NMOW - szkolenie wewnętrzne).

• Metody Twórczej Resocjalizacji (dla siedmiu wychowawców).

W najbliższej przyszłości zorganizowany będzie kurs kwalifikacyjny 

z oligofrenopedagogiki dla wszystkich pracowników NMOW, szkolenie poświęcone
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bezpieczeństwu osobistemu pracowników, a także inne szkolenia w miarę potrzeb i 

możliwości finansowych.

2. Warunki bytowe i lokalowe:

• oddano do użytku gabinet pielęgniarki wraz z izolatką medyczną i niezbędnym 

wyposażeniem,

• została stworzona siłownia dla dziewcząt,

• w trakcie wizytacji działała, jak i obecnie działa w ośrodku biblioteka szkolna, 

którą w ostatnim czasie doposażono w kolejne ok. 120 pozycji,

• z dniem 1 września 2014 r., po modernizacji, uruchomiony zostanie 

dodatkowy, drugi budynek, leżący w granicach ośrodka, w którym mieścić się 

będzie 10 miejsc zakwaterowania nieletnich. Do tego budynku przeniesione 

zostaną również sekretariat i gabinet dyrektora.

3. Traktowanie -  Dyrekcja NMOW w Węgrzynowie, a także wszyscy pracownicy mają 

świadomość tego, że obowiązujące regulacje prawne nie dają możliwości innej osobie niż 

kurator sądowy sprawujący nadzór nad nieletnim, zobowiązania nieletniego do poddania się 

badaniom w celu ustalenia w jego organizmie obecności alkoholu lub innego środka użytego 

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia. Stanowczo stwierdzam, że w NMOW 

w Węgrzynowie nigdy żaden z pracowników nie wykonywał testów na obecność narkotyków 

i alkoholu w organizmie wychowanki.

Każdorazowo w sytuacjach związanych z podejrzeniem pozostawania wychowanki w stanie 

nietrzeźwości, wzywana jest, i będzie Policja w celu przeprowadzenia badania na zawartość 

stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

4. Dyscyplinowanie ;

• Dyrekcja i pracownicy NMOW w Węgrzynowie traktują treść § 9 ust. 1 pkt, b, 

Regulaminu Ośrodka jako definicję pozbawienia przywilejów w ośrodku. Możliwe do 

zastosowania jako sankcja pozbawienie przywilejów opisane jest w pkt. d - j 

cytowanego zapisu. Mowa w regulaminie jest również o tym, że o rodzaju 

pozbawienia przywilejów i czasie kary decyduje osoba przydzielająca karę.

• Zgodnie z sugestią przedstawicieli KMP dokonano zmiany w treści § 9 ust. 1 pkt. f. 

Regulaminu Ośrodka poprzez doprecyzowanie, że chodzi o pozbawienie możliwości 

wykonywania połączeń na koszt Ośrodka.

5. Prawo do edukacji:

• Jedną z wiodących metod pracy wychowawczej w NMOW w Węgrzynowie jest 

indywidualne wspieranie każdej z dziewcząt, indywidualna opieka wychowawcy nad 

każdą z wychowanek (tutoring). Metoda ta, przynosi dużo satysfakcji zarówno



podopiecznym jak i wychowawcy. W ocenie dyrekcji, wszyscy pracownicy 

merytoryczni NMOW posiadają niezbędne kwahfikacje pedagogiczne i 

resocjalizacyjne, pozwalające im z sukcesem stosować tę metodę. Dodatkowo 

Dyrektor NMOW w Węgrzynowie uzyskał Certyfikat Tutora.

Dyrekcja NMOW w Węgrzynowie zakłada wzbogacenie oferty edukacyjnej o szkołę 

zawodową, co wiązać się będzie z koniecznością przygotowania dodatkowych klas.

Dyrekcja Í Pracownicy NMOW w Węgrzynowie z dużą satysfakcją przyjęli Raport 

KMP z wizytacji w NMOW w Węgrzynowie. Jesteśmy wdzięczni za przeprowadzenie 

wizytacji w naszym ośrodku. Zapisy raportu są dla nas niezwykle cenne i pozwalają nam 

właściwie zdiagnozować pracę ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem sposobu 

przestrzegania praw nieletnich. Cieszy nas szczególnie wysoka ocena ponadprzeciętnego 

wyposażenia pokoi wychowanek, dobrego wyżywienia i bardzo dobrych warunków bytowo- 

sanitamych, jak również to, że w rozmowach indywidualnych z wizytującymi dziewczęta 

podkreślały dobry kontakt z kadrą. Z radością przeczytaliśmy w Raporcie, że atmosfera 

panująca w ośrodku, została oceniona przez wizytujących pozytywnie. Podkreślenie w 

Raporcie właściwej realizacji prawa do ochrony zdrowia (m, in. przeprowadzenie badań 

wstępnych każdej nowoprzyjętej wychowanki), a także innych pozytywnych uwag, pozwala 

nam z poczuciem satysfakcji patrzeć w przeszłość i właściwie planować pracę Ośrodka w 

następnych miesiącach.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie uwagi zarówno te pozytywne jak i krytyczne.
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