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Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 w Łodzi ul. Praussa 2
informuje o działaniach jakie podjął po zapoznaniu się z Raportem Krajowego
Mechanizmu Prewencji z wizytacji, która została przeprowadzona z upoważnienia
Rzecznika Praw Obywatelskich w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 3 w Łodzi
w dniu 08.12.2011 r.

W dniu 23.01.2012 r. na plenarnej Radzie Pedagogicznej dyrektor przedstawił
protokół pokontrolny. Odbyła się dyskusja uczestników rady nad treścią protokołu
oraz zawartych w nim zaleceniom Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Została powołana komisja do wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka.
Komisja zajmie się między innymi określeniem kategorii kar ściśle wytyczonych w
granicach obowiązującego prawa, zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi. Nie będzie
karania poprzez pracę, stosowania kar zbiorowych ( zdarzało się to sporadycznie).

Z kategorii kar zniknie również przeniesienie do innego Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii, czy też do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zapisy o
przeniesieniu w trybie wychowawczym znajdą się w innym miejscu statutu.

W zakresie zwiększenia nadzoru nad nieletnimi zdecydowaliśmy aby
wychowawca sprawujący dyżur przedpołudniowy po każdej przerwie sprawdzał obecność
wychowanków na lekcji. W przypadku stwierdzenia absencji zbadał sprawę.
Poprawie ulegnie komunikacja pomiędzy wychowawcami dyżurującymi a nauczycielami.

Informuję, że w wydzielonym miejscu w holu internatu została zawieszona
tablica z czytelnymi informacjami o instytucjach stojących na straży praw dzieci, do
których można się zwrócić w przypadku naruszenia praw podopiecznych.
O trybie składanie ewentualnych skarg została poinformowana młodzież również na
społeczności w dniu 20.01.2012 r.

W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 zaplanowaliśmy zorganizowanie
szkolenia dla pracowników ośrodka z zakresu ochrony praw dziecka w prawie
międzynarodowym i krajowym - „ Prawa ucznia, prawa dziecka, prawa człowieka ”.

Najtrudniej będzie realizować zalecenia w zakresie remontu i renowacji
budynku, remontu i wymiany niesprawnych mebli na nowe. Liczymy w tym zakresie
na pomoc organu prowadzącego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. W dniu
24.01.2012 r. zostałem przyjęty przez Panią Dyrektor Wydziału Edukacji Małgorzatę
Zwolińską. Rozmowa dotyczyła między innymi remontu sali gimnastycznej. Miasto nie
dysponuje wystarczającymi środkami na inwestycje w placówkach oświatowych, jednak



jest szansa, że przy sprzyjających okolicznościach remont sali rozpocznie się jeszcze w 
2012 r.

W dniu 17.01.2012 r. podpisałem z Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi - 
Śródmieścia Porozumienie na wykonanie prac społecznie użytecznych w ramach kary 
ograniczenia wolności. Obejmuje ona możliwość przyjęcia do pracy 3 osób w 
wymiarze około 200 godz. na prace porządkowe, naprawcze i remontowe na terenie 
zewnętrznym i w budynku Ośrodka.

W zakresie doposażenia Ośrodka w meble podjęliśmy współpracę z łódzkimi 
hotelami. Na razie owocem tej współpracy są darowizny w postaci pościeli, obrusów, 
Ale liczymy również na np.: tapczany.

W ramach posiadanych środków budżetowych staramy się na bieżąco 
uzupełniać braki w umeblowaniu poszczególnych pomieszczeń.

Otrzymaliśmy też darowiznę w postaci znacznej ilości farb, które 
zamierzamy wykorzystać do poprawienia estetyki między innymi sal mieszkalnych 
wychowanków.

Dostosowanie infrastruktury Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 do 
potrzeb osób niepełnosprawnych przekracza w tej chwili możliwości finansowe 
placówki i nie jest możliwe do przeprowadzenia. W historii istnienia placówki nie było 
nigdy wychowanka z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą samodzielne 
poruszanie się. W przypadku pojawienia się takiej osoby zostanie ona przez nas 
pokierowana do placówki przystosowanej do potrzeb osoby z niepełnosprawnością 
ruchową.

W chwili obecnej Ośrodek nie dysponuje pomieszczeniem, które można by 
wyodrębnić i przystosować do przeprowadzania zajęć socjoterapii. Czasowo tę funkcję 
pełnią inne pomieszczenia na terenie ośrodka ( świetlica, klub Nota Bene). Posiadamy 
natomiast pomieszczenie przeznaczone do terapii indywidualnej.

Remont izby chorych dobiegł końca. Pozostało jedynie jej wyposażenie w sprzęt 
meblowy. Dzieci skierowane do izby, wymagające izolacji korzystają z łazienki 
usytuowanej w jej bezpośrednim pobliżu.

W celu zapewnienia intymności wychowankom zakupiono zasłony do kabin 
prysznicowych. Konserwator ośrodka został zobowiązany do dokonania przeglądu 
placówki pod kontem sprawdzenia włączników prądu i gniazdek. Konieczne naprawy 
zostały przeprowadzone.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania poprawią komfort życia przebywającej 
w placówce młodzieży.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji w Łodzi
2. Kuratorium Oświaty w Łodzi
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uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2012 r.

w którym proszona była Pani o ustosunkowanie się do uwag i zaleceń dotyczących

Wydziału Edukacji Departamentu Spraw Społecznych w Łodzi, zawartych

w przekazanym Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji, która

z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich została przeprowadzona

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2012 r. dotyczące spostrzeżeń z wizytacji
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi, przeprowadzonej w ramach Krajowego
Mechanizmu Prewencji, uprzejmie informuję, że zarówno warunki lokalowe jak i praca
wychowawcza Ośrodka jest przedmiotem systematycznego monitorowania ze strony
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Wszystkie uwagi, przekazane przez Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, były przedmiotem wielokrotnych spotkań i rozmów
z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną placówki.

Zgadzamy się, że stan techniczny budynku jest zdecydowanie niezadawalający. Jednak
Wydział Edukacji nie podejmuje obecnie działań, ponieważ w mieście trwa proces generalnej
restrukturyzacji szkół i placówek. Obejmuje on także placówki resocjalizacyjne i specjalne.
Być może niektóre z nich będą zmieniać w najbliższym czasie siedziby. Mogą być także
łączone, a decyzje w tym zakresie wynikać będą ze zmian w systemie kierowania nieletnich
do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wprowadzonym ustawą z dnia 3 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 z 2011 r. poz.887). Jednak Miasto
wykonało konieczny remont sanitariatów i zaplanowało na rok 2012 remont sali
gimnastycznej dla Ośrodka i Szkoły Podstawowej Nr 40.

Wszystkie skierowane przez Państwa uwagi związane z pracą wychowawczą zostaną
przekazane nie tylko dyrektorowi MOS nr 3, ale także wszystkim dyrektorom placówek
resocjalizacyjnych w Łodzi. Szczególnie dotyczy to spostrzeżeń związanych z systemem kar
w placówkach oraz potrzebą szkoleń dotyczących realizacji zadań wynikających z systemu
praw dziecka. Podjęliśmy także wspólne działania z Kuratorium Oświaty, mające na celu



usunięcie nieprawidłowości w procesie wychowawczym, ze szczególnym uwzględnieniem kar 
stosowanych w ośrodkach.

Mam nadzieję, że podejmowane przez nas działania pozwolą na wprowadzenie oczekiwanych 
przez Państwa standardów pracy wychowawczej i pozwolą na podniesienie efektywności 
pracy ośrodków pracujących z młodzieżą zagrożoną demoralizacją.

D Y R E K '1’ O R 
WY0ZLALU EDUKACJI

Małgorzata Zwolińska
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W odpowiedzi na pisma, z dnia 10.01.2012 r. za nr RPO-689855-VII-720.8.4/ll/DK
(data wpływu do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi - 17.01.2012 r.), przesyłającym raport z
wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łodzi przy ul. Praussa 2 wraz z
zaleceniami Krajowego Mechanizmu Prewencji dla Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi
oraz z dnia 09.02.2012 r. (data wpływu 14.02.2012 r.) informuję, co następuje.

I. W raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji wskazano jedynie ogólnie, że
dyrekcja MOS Nr 3 w Łodzi przy ul. Praussa 2 ma zastrzeżenia dotyczące jakości współpracy
z Policją. Dlatego też w celu zbadania prawidłowości reakcji funkcjonariuszy KMP w Łodzi
na zawiadomienia i prośby o interwencje kierowane przez kadrę placówki, wystosowano
pismo do dyrektora wymienionego ośrodka z zapytaniem, w jakich sytuacjach (czego
dotyczyły zgłaszane zdarzenia) i kiedy nastąpiła niewłaściwa reakcja Policji na zgłaszane
interwencje. Zapytano także, czy sytuacje dotyczące nieprawidłowej reakcji ze strony
funkcjonariuszy były zgłaszane przez placówkę do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (lub
III Komisariatu Policji KMP w Łodzi) i czy uzyskano informacje o sposobie załatwienia
takich spraw.

W skierowanej do KMP w Łodzi odpowiedzi (wpływ korespondencji w dniu
30.01.2012 r.), dyrektor MOS Nr 3 w Łodzi poinformował również w sposób ogólny, że
policjanci na zgłoszenia ośrodka reagowali z kilkumiesięcznym opóźnieniem, podając jedynie
1 przykład, tj. sprawę nieletniego w której zgłoszenie ze strony ośrodka
nastąpiło w grudniu 2010 r. oraz wskazując, że przesłuchania nieletnich sprawców ciągnęły
się kilka miesięcy, a sąd w Kaliszu nie otrzymał do września 2011 roku materiałów sprawy.

Dyrektor podał ponadto ogólnie, bez wskazania konkretnych przykładów, na sytuacje
zabierania wychowanków z placówki na posterunek i nie powiadamiania wychowawcy
dyżurnego, czego ma dotyczyć przesłuchanie. Wymienił jednocześnie jedyny przypadek
przesłuchania wychowanka (nieletniego ) bez obecności pracownika pedagogicznego
w dniu 11.09.2011 r.

W zakresie wskazanych okoliczności przez dyrektora MOS Nr 3 w Łodzi ustalono, że:

a) W sprawie nieletniego zawiadomienie z MOS wpłynęło do III
Komisariatu Policji w dniu            r., zaś pierwsze czynności w sprawie
funkcjonariusze podjęli - jak wynika z dokumentacji w postępowaniu za nr ZwN -
8367/10 - w dniu            r. Kwestia dotycząca sposobu wykonywania czynności

1



procesowych w sprawie podlega natomiast ocenie sędziego sądu rodzinnego, na
zasadzie art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich. Jednocześnie Sąd Rodzinny w Kaliszu nie mógł otrzymać materiałów
postępowania z uwagi na fakt, że sprawę przesyła się celem rozpatrzenia do sądów
rodzinnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania nieletnich (sprawców
czynów karalnych), a nie osób pokrzywdzonych - na zasadzie art. 17 § 1 Ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (do
przedmiotowej kwestii odniósł się Komendant III Komisariatu Policji KMP w Łodzi
w piśmie z dnia            r. za nr             kierowanym do Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich). Sąd Rodzinny w Kaliszu nie był zatem właściwy do otrzymania
tej sprawy.

b) W kwestii okoliczności dotyczącej przesłuchania wychowanka bez obecności
pracownika pedagogicznego w dniu            r., funkcjonariusz z III Komisariatu
Policji KMP w Łodzi wyjaśnił, że z nieletnim nie były wykonywane żadne
czynności w tym dniu (wskazując, że wymieniony dzień przypadał na niedzielę i
pracownicy ogniwa byli nieobecni w pracy).

II. W kwestii zalecenia dotyczącego nawiązania współpracy z MOS Nr 3 w Łodzi i
ustalenia zasad dalszej współpracy, ustalono, że w roku 2011 zarówno do Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi, jak również III Komisariatu Policji KMP w Łodzi nie wpływały z MOS Nr 3
w Łodzi jakiekolwiek uwagi dotyczące jakości współpracy ośrodka z Policją. W dniu
30.01.2012 r. w siedzibie placówki w Łodzi przy ul. Praussa 2 odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli dyrektorzy w/w ośrodka oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz policjant z Ogniwa ds. Nieletnich i
Patologii Komisariatu III Policji KMP w Łodzi. Podczas spotkania wskazano na nawiązanie
ściślejszego kontaktu pomiędzy KMP w Łodzi (oraz III KP KMP w Łodzi) i kierownictwem
placówki oraz omówiono zasady dalszej współpracy. Uczestnicy spotkania wymienili się
ponadto spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej współpracy na linii ośrodek - Policja,
jak również omówili sposoby postępowania w sytuacjach konfliktowych zaistniałych w
ośrodku, wynikających z niewłaściwego zachowania nieletnich wychowanków MOS Nr 3 w
Łodzi. Ustalono ponadto, że funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Łodzi w roku 2012
przeprowadzą szkolenie dla kadry pedagogicznej MOS z zakresu procedur *'spółpracy
placówek oświatowo-wychowawczych z Policją.

leądanta Policji

' w rrfnUAf
Insp DatjWrapużyński
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W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie odpowiedzi dotyczącej
wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi uprzejmie informuję, że przy
rozpatrywaniu Państwa pisma z dnia 10 stycznia br., które wpłynęło do Wydziału Edukacji
w dniu 16 stycznia br. Wydział zastosował art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2001 r.. Nr 49, poz. 509)
i w związku z tym odpowiedzi udzielono w dniu 16 lutego br.

D Y Ił E K T O R

Ma/gorzała Zwolińska


