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Rzecznika Praw Obywatelskich
Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji”

00-090 Warszawa    
Al. Solidarności 77              

W nawiązaniu do raportu z dnia 22 listopada 2011 r. (RPO-687885-VII-720.8.4/l 1/KC)
z wizytacji w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze Dyrekcja Ośrodka
informuje, co następuje:

1. Ze względu na zakres prac i konieczność wyłączeniu z użytkowania części budynku,
remont pokoi mieszkalnych i łazienek zostanie przeprowadzony w okresie
wakacyjnym 2012 r.

2. Dokonano zalecanych zmian w Statucie Ośrodka dotyczących :
- wyeliminowaniu kary w postaci zawieszenia w prawach wychowanka,
- określeniu czasu trwania wymierzanych kar dyscyplinarnych,
- określeniu trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka,
- uzupełnieniu listy praw o prawo wychowanków do codziennych zajęć na świeżym
powietrzu.

3. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Ośrodka z zakresu ochrony praw
dziecka w prawie międzynarodowym i krajowym. Szkolenie prowadził absolwent
Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

4. Zawieszono w ogólnodostępnym miejscu ( jadalnia) tablicę informacyjną na, której
umieszczono Statut Ośrodka, system nagród i kar oraz informację z adresami
instytucji, do których mogą się zwrócić wychowankowie w sytuacji naruszania ich
praw.
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2012r. Nr RPO-687885-VII-720.8/ll/KC 
Zespołu „Krajowego Mechanizmu Prewencji” Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
w sprawie ustosunkowania się do rekomendacji Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Ośrodka Socjoterapii „Wspólny Dom” w Wildze - Starostwo Powiatowe 
w Garwolinie informuje, że w dniu 18 stycznia 2012r. została zawarta, pomiędzy Powiatem 
Garwolińskim a Stowarzyszeniem Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” 
w Wildze, umowa dzierżawy na okres 20 lat, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki nr: 121, 122, 123 i 124 o łącznej powierzchni 0,9480 ha, położonej 
w OTW Wilga gm. Wilga. x

Zilfr starty

Otrzymują: 1) a/a.

Opracowała: Urszula Kiliszek

tel. (0-25) 68-43-261 wew. 37


