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Pani
Justyna Róża Lewandowska
Dy rektor Zespołu
Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

nawiązując do przesianego przy piśmie KMP.573.44.2014.W S raportu przedstawicieli 
Krajowego M echanizmu Prewencji z wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku nr 4 przy 
ul. Dolnej 19 w W arszawie i zawartego w  nim zalecenia dla Biura Edukacji, uprzejmie 
wyjaśniam, że zasób lokalowy miasta stołecznego Warszawy, w  skład którego wchodzi 
mieszkanie w MOW  nr 4, leży w  kompetencji Dzielnicy Mokotów. Biuro Edukacji dostrzega 
problemy i zagrożenia wynikające z usytuowaniu w budynku Ośrodka lokalu mieszkalnego. 
Biuro kilkakrotnie (ostatnio w listopadzie 2013 r.) występowało do Burmistrza Dzielnicy 
z prośbą o wykwaterowanie lokatorów' i przekazanie lokalu na cele statutowe jednostki. 
Jednakże ze względu na brak lokali zamiennych w Dzielnicy uwolnienie lokalu nie było 
możliwie. Należy wspomnieć, że sprawy związane z wykwaterowaniem lokatorów z lokali 
komunalnych miasta są skomplikowane i długotrwałe, często wymagają decyzji sądu. 
Powołując się na zalecenia zawarte w raporcie, Biuro Edukacji ponownie wystąpiło do 
Burmistrza Dzielnicy o skuteczne uwolnienie ww. lokalu mieszkalnego i potraktowanie 
sprawy jako priorytetowej.
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY NR 4
____________ 00-773 Warszawa, ul. Dolna 19_______________

W nawiązaniu do zaleceń zawartych w Raporcie Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie, 

sporządzonym w dniu 5 sierpnia 2014 r. (KMP. 573.442014. WS) uprzejmie informuję, że :

1. W placówce nie są przeprowadzane kontrole osobiste nieletnich, kontrole odzieży i bagażu 

są przeprowadzane w sposób opisany przez dyrektora ośrodka przedstawicielom KMP 

podczas wizytacji(dot. pkt 1 zaleceń).

2. Uchwałą Rady Pedagogicznej MOW nr 4 z dnia 15 września 2014 r. w Statucie placówki 

zostały wprowadzone zmiany : w regulaminie oceniania oraz dotyczące sądowej kontroli 

decyzji ograniczającej kontakt z osobami odwiedzającym^dot. pkt 2 i 3 zaleceń) -  aktualny 

statut znajduje się na stronie internetowej ośrodka www mowdolna.pl.

3. Kadra placówki była w dniu wizytacji, jak i jest w chwili obecnej przeszkolona w zakresie 

udzielania pomocy przedmedycznej, pracownicy pedagogiczni uczestniczyli również 

w seminarium „Przejawy zachowań agresywnych”(stosowne zaświadczenia znajdują się 

w aktach osobowych pracowników) W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2014/2015 uwzględniono szkolenia kadry pedagogicznej : „Prawa ucznia i prawa 

człowieka” -  zaplanowane na 21.10.2014 r., realizowane przez Instytut Kształcenia „Eko- 

Tur” oraz „W trosce o siebie, czyli jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela” -  

zaplanowane na listopad lub grudzień 2014 r. -  dokładny termin będzie ustalony 

w najbliższym czasie z osobą prowadzącą -  przedstawicielem Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej nr 8 w Warszawie(dot. pkt 4 zaleceń).

4. Psycholog placówki od 10 października b.r. uczestniczy w grupie wsparciowo -  

superwizyjnej dla szkolnych specjalistów w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki 

i Psychoterapii „MOP”(dot. pkt 5 zaleceń).
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5. Pomieszczenie jednoosobowe zostało odmalowane(dot. pkt 6 zaleceń).

6. Od dnia wizytacji przeprowadzonej przez przedstawicieli KMP w ośrodku nie są 

przeprowadzane testy na obecność środków psychoaktywnych przez personel MOW(dot. 

pkt 7 zaleceń).

7. Kraty w oknach me mają charakteru represyjnego, służą zapewnieniu maksymalnego 

bezpieczeństwa wychowankom. W placówce przebywają nieletni o wysokim stopniu 

demoralizacji, umieszczeni postanowieniem sądu, często nieakceptujący pobytu 

w ośrodku. Pomimo regularnych wyjść na zewnątrz, często podejmują ryzykowne, trudne 

do przewidzenia i racjonalnego wyjaśnienia próby ucieczek, które stanowią poważne 

zagrożenie dla ich zdrowia i życia (skok z okna z dużej wysokości, wyjście przez okno na 

poddaszu na dach, czy ucieczka po związanej bieliźnie pościelowej). Obecność krat 

w oknach minimalizuje takie zachowania(dot. pkt 8 zaleceń).

8. W tegorocznym budżecie placówki dokonano przesunięć środków finansowych, które dały 

możliwość zakupu uchwytów ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z WC 

i prysznica). Zostaną one w najbliższym czasie zamontowane w łazience i toalecie(dot. pkt

1. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
PI. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

2. Mazowiecki Kurator Oświaty 
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

3. Przewodniczący V Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich
Sądu Rejonowego dła Warszawy -  Mokotowa 
ul. Płocka 9 /11 B
01-231 Warszawa

4. Dyrektor Biura Edukacji 
m.st. Warszawy
ul. Górskiego 7 
00-033 Warszawa

5. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa

6. „Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT” 
opcat@interwcncjaprawna.pl

9 zaleceń).

Do wiadomości:
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.573.44.2014.WS

Pan
M ariusz Sztyk
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego nr 4
ul. Dolna 19 
00-773 W arszawa

Uprzejmie dziękuję za przesłanie odpowiedzi na Raport z wizytacji kierowanej przez 

Pana Dyrektora placówki. Chciałbym jednocześnie podtrzymać zalecenie dotyczące

konieczności usunięcia krat z okien. Stosowanie w placówce o charakterze edukacyjnym 

powyższych zabezpieczeń może rodzić u wychowanków' skojarzenia z zakładami 

poprawczymi, schroniskami dla nieletnich łub jednostkami penitencjarnymi, utrudniając 

prowadzenie skutecznych oddziaływań. W ocenie pracowników KMP możliwe jest 

wykorzystanie innych form zabezpieczeń o podobnej skuteczności, a pozbawionych tak 

represyjnego charakteru.
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
AL Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 października 2014 r. (KMP.573.44.2014.WS) uprzejmie 

informuję, że usunięcie krat z okien ośrodka wymaga dużych nakładów finansowych i ingerencji 

w elewację budynku. W chwili obecnej w budżecie placówki nie posiadamy środków 

finansowych, które pozwoliłyby na wykonanie zalecenia. Bieżące potrzeby remontowe ośrodka są 

duże i jest wiele pilniejszych inwestycji. W przypadku posiadania wolnych środków, rozważymy 

możliwość usunięcia krat. Inne zabezpieczenia, z którymi spotkali się Państwo podczas wizytacji 

w ośrodku (poziome sztaby metalowe, uniemożliwiające szerokie otwarcie okna), w praktyce 

okazały się znacznie mniej skuteczne od krat, bowiem wychowankowie wyważali okna 

z zawiasów i wychodzili na zewnątrz. Kolejnym minusem” tego rodzaju zabezpieczeń jest brak 

możliwości całkowitego otwarcia okien, a w konsekwencji brak prawidłowego wietrzenia 

pomieszczeń, co jest bardzo uciążliwe szczególnie w upalne dni.
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