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Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5, Rynek Nowego Miasta 4

w Warszawie wysyła, w odpowiedzi na pismo przesłane dnia 13.05.201 Ir. przez Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich, Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji”, znak - RPO-

670384- VII- 720.8.4/11/KC, wysyła program naprawczy, w celu poprawy stanu

przestrzegania praw przysługujących nieletnim.

Z poważaniem



Warszawa 8.06.2011

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
SOCJOTERAPII Nr5 

„Dom przy Rynku” 
ul. Ryńsk Nowego Wl»»ta 4,00-229 Warszaw? 

teł./fax 022 831 50 33
NIP; 525-15-75-545, REGON: 000947001

Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich

Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji”

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Po zapoznaniu się z Raportem Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji, który 

19 kwietnia 2011 roku przeprowadził wizytację w naszym Ośrodku, na wniosek dyrektora 

placówki 23 maja br. zostało powołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, 

na którym dyrektor zapoznał grono pedagogiczne z treścią Raportu.

Przede wszystkim została powołana komisja, której zadaniem jest przeanalizowanie 

Statutu i Regulaminu Ośrodka i sprawdzenie, czy wszystkie jego punkty są jasno 

sformułowane i zgodne z założeniami Karty Praw Dziecka.

Komisja została zobowiązana do: opracowania, uporządkowania jasnego 

(klarownego, przejrzystego) systemu praw i obowiązków wychowanka przebywającego w 

naszym MOS oraz ustalenia katalogu przywilejów oraz konsekwencji kar za łamanie 

regulaminu i niewywiązywanie się z obowiązków. Do pracy komisji zostali włączeni 

wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki.

Ostateczny termin opracowania projektu zmian zapisów w Statucie i Regulaminie 

Ośrodka wyznaczono na 31 sierpnia 2011 roku, kiedy to zostanie on poddany pod 

dyskusję i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.



Po przeanalizowaniu Raportu, mając na uwadze dobro każdego z naszych wychowanków, 
przedstawiamy poniżej nasze działania dotyczące poszczególnych jego punktów.

Ad 1) Aby zapobiec przejawom przemocy, wychowawcy organizują jak najwięcej zajęć 

integracyjnych, wykorzystując do tego celu nawet codzienne czynności.

Staramy się uczyć wychowanków zasad poprawnego komunikowania się (nawiązywanie, 

podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych). Wychowankowie uczestniczą w 

prowadzonych zajęciach socjoterapeutycznych, treningu zastępowania agresji, gdzie 
dajemy wyraźne komunikaty potępiające zachowania nacechowane przemocą.

Modelujemy poprawne, akceptowane społecznie zachowania. Od kilku lat realizowany jest 

„Program kształtowania umiejętności społecznej-komunikowania interpersonalnego i 

grupowego.”

W czerwcu i wrześniu br. planujemy kolejne wyjazdy integracyjne z ćwiczeniem poprawnej 

komunikacji.

W roku szkolnym 2011/2012 zorganizujemy samokształceniowe rady pedagogiczne, na 

których poruszymy zagadnienia: dbania o atmosferę porozumienia w grupie, uczenie 

dziecka rozumienia innych, potrzeby psychiczne dziecka - zaspokajanie potrzeb, 

zachowania agresywne u dzieci itp.

Ad 2)

Podczas Rady Pedagogicznej 23 maja br. dyrektor nakazał, by wychowawcy zwracali 

szczególną uwagę na zachowania starszych wychowanków próbujących dyscyplinować 

(„ogarniać”) młodszych kolegów, a także by zachowali szczególną ostrożność podczas 

stosowania środków dyscyplinarnych.
Do 31.08. 2011 r. zostanie opracowany szczegółowy system nagród i kar zgodny z Kartą 

Praw Dziecka, Konwencją Genewską. Wcześniej, bo już 8.06.2011 na Radzie 

Rekwalifikacyjnej w ramach samodoskonalenia omówimy zasady kar i nagród w 

ośrodkach.

Ad 3) Co roku w naszej placówce przeprowadzane są remonty, lecz mimo to nie udało się 

znaleźć przyczyn zawilgocenia będącego przyczyną przykrego zapachu występującego 

w toaletach. Eksperci stwierdzili, że budynek jest odbudowany na starych gruzach, a rury 

kanalizacyjne mają kilkadziesiąt lat. Pomimo licznych remontów, przelewania wodą i 

stosowania środków dezynfekujących, przykry zapach powraca podczas upałów.
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W ostatnich dniach zaproszono fachowców od wentylacji i wodociągów. Uzgodniono, że 

zostanie powiększona kratka wentylacyjna i zamontowany nowy silnik do odciągania 

powietrza. Ustalono też, że 7 czerwca br. rozpocznie się kolejny remont łazienek, 

polegający na zeszlifowaniu wszystkich warstw farb i tynku, odgrzybieniu muru i 

pomalowaniu farbami odpornymi na wilgoć. Mamy nadzieję, że te działania zlikwidują 

zawilgocenie i tym samym nieprzyjemny zapach w toaletach. W czasie wakacji 

zaplanowano wymianę rynien i obróbkę blacharską dachu, co zapobiegnie zalewaniu i 

wilgoceniu ścian zewnętrznych.

Ad 4) Nasi wychowankowie uczęszczają do szkół masowych, gdzie uczestniczą w różnych 

zajęciach sportowych (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami) oraz lekcjach WF.

Także w Ośrodku prowadzone są liczne zajęcia rekreacyjne i fizyczne na świeżym 

powietrzu.

Ad 5) W czasie wizytacji KMP Regulamin i Statut Ośrodka był wywieszony w szkolnej 

gablocie znajdującej się na półpiętrze, a więc w miejscu, w którym kilka razy dziennie musi 

znaleźć się każdy wychowanek.

Nowa, poprawiona wersja Statutu i Regulaminu na pewno zostanie, po 

zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną! omówieniu z wychowankami, powieszona w 

szkolnej gablocie w ogólnodostępnym miejscu.

Każdy nowy wychowanek zapoznawany jest z regulaminem i zasadami pobytu w 

MOS. Podpisuje kontrakt, w którym wyraża zgodę na pobyt w Ośrodku. Na początku 

każdego roku szkolnego prowadzone są dla wszystkich wychowanków zajęcia, na których 

przypomina się lub zapoznaje z przysługującymi im prawami, obowiązkami, zasadami 

pobytu w Ośrodku, zasadami bezpieczeństwa, BHP, PPOŻ oraz instytucjami pomocowymi 

i interwencyjnymi.

Ad 6) Została powołana komisja, której zadaniem jest dokonanie zmian zapisów w 

Statucie i Regulaminie szczególnie : §4 pkt 7, §5 pkt. 5 Regulaminu i §30 pkt. 2, §34 pkt.

6 Statutu.

Czas na wprowadzenie poprawek został ustalony na 30.08.2011 roku.

Wszyscy pracownicy pedagogiczni zostali zobowiązani do włączenia się do prac komisji 

związanych z opracowywaniem zmian w Regulaminie i Statucie.
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Ad 7) Drzwi i ściany kabiny prysznicowej zostały oklejone wodoodporną nieprzezroczystą 

folią, co zapewnia wychowankom poczucie intymności podczas kąpieli.

Ad 8) Co miesiąc do Kuratorium Oświaty wysyłane są sprawozdania dotyczące 

nadzwyczajnych wydarzeń i wypadków, natomiast co kwartał - dotyczące ucieczek.

Zostały założone specjalne zeszyty raportów, w których wychowawcy każdej grupy 

opisują na bieżąco wszystkie ważne sytuacje wydarzenia.

Ad 9) Zgodnie z przepisami, ośrodki socjoterapii nie posiadające szkoły w swoich 

strukturach, nie mają przydzielonej przez NFZ opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą realizacji prawa wychowanków do opieki 

medycznej z próbami negocjacji.

Lekarka i pielęgniarka zatrudnione w naszej placówce są opłacane z budżetu 

placówki. Zaraz po przyjęciu dziecka do Ośrodka przeprowadzane są badania 

profilaktyczne (przesiewowe) i ustalany jest plan dalszych ewentualnych badań i leczenia. 

Nie mamy prawa samodzielnie podejmować decyzji o badaniach i leczeniu u niektórych 

specjalistów, np. lekarza psychiatry czy ginekologa - w takich sytuacjach podczas badania 

wymagana jest zgoda i obecność rodzica/opiekuna prawnego.

Jeżeli jest potrzeba konsultacji/leczenia u lekarza specjalisty wychowanek idzie na 

wizytę z rodzicem/opiekunem prawnym w towarzystwie pracownika Ośrodka (pielęgniarka, 

psycholog, pedagog, wychowawca).

Ad 10) Dokładamy wielu starań, aby grupa była zintegrowana, a wychowankowie 

poczuwali się do odpowiedzialności zarówno za swoje zachowanie, jak i za powierzone im 

mienie - meble dekoracje pokoi, w których mieszkają.

Wystrój pokoju w dużej mierze zależy od inwencji i potrzeb wychowanków, którzy 

nie zawsze dbają o powierzone im mienie. Tak się stało w przypadku sali nr 3. Zakupiona 

stosunkowo niedawno komoda została przez nich zniszczona, więc została usunięta z sali. 
Poza tym w pokojach znajdujących się na I piętrze mieszkają dziewczęta, natomiast II 

piętro należy do chłopców, którzy mają zapewnione identyczne możliwości dbania o swoje 

miejsce, a jednak ich pokoje wyglądają gorzej.

Wychowawcy dokładają wszelkich starań, by uczulić młodych ludzi na piękno, ład i 

porządek: zachęcają, podpowiadają, pomagają w urządzaniu i robieniu wystroju pokoju. 

Wszystkie braki wyposażenia sal wychowanków są sukcesywnie uzupełniane w miarę
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możliwości finansowych Ośrodka. Uszkodzone meble są natychmiast reperowane.

Ad 11) Wychowawcy natychmiast przeprowadzili z wychowankami kolejne zajęcia, na 

których omówiono prawa i obowiązki dziecka zgodnie z Kartą Praw Dziecka oraz 

potrzebę istnienia instytucji stojących na straży praw nieletnich. Adresy tych instytucji 

wywieszone są w szkolnej gablocie w ogólnodostępnym miejscu.

Dziękujemy za uwagi oraz zalecenia i mamy nadzieję, że poczynione zmiany przyczynią 

się do lepszego funkcjonowania naszej placówki.

Z poważaniem

W załączeniu :

1) Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów 

POZ obejmujących świadczenia medycyny szkolnej

2) Plan pracy gabinetu lekarsko - pielęgniarskiego na rok szkolny 2010/2011

Do wiadomości:

1) Biuro Edukacji

2) Mazowiecki Kurator Oświaty

3) Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy 
Śródmieście

4) Helsińska Fundacja Praw Człowieka

5) „Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT”

5


