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od 20l l ĺoku Rzecznik Praw Dziecka wskazuje w wystąpieniach kierowanych

do kolejnych Ministľów Edukacji Narodowej na nieprawidłowości w funkcjonowaniu

młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Rzecznik dostrzega pozýywne zmiany, jakie

zaszły przez te lata w sýuacji dzięci, wobec których sąd oľzekł środek wychowawczy

w postaci umieszczenia w placówce wychowawczej. Nadal jednak konieczne jest

doskonalenie obowiązujących rozwiązan, by zapewnić właściwy ptzebieg procesu

wychowaw czego oraz realizację przyna|eznych wychowankom praw.

Ważnym kľokiem do poprawy jakości funkcjonowania placówek wychowawczych

było rozporządzenie Ministra Edukacji Naľodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów

i szczegółowych zasad działania pĺacówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodziezy

w Ęch placówkach oľąz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich

dzieci w tych pĺacówkach|. Í)wzg|ędniono w nim większość postulatów Rzecznika Praw

Dziecka zawartych w przekazanych 2 marca 2015 roku Ministľowi Edukacji Naľodowej

Standardach pobytu dzieci i młodzieŻy w młodzieżowych ośrodkąch wychowawczych oraz

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zalĺresie edukacji, wychowania i opieki.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka zostały jednak wówczas pominięte niektóre waŻne

postulaty dotyczące jakości pľacy tych placówek, wskazane w ww. Standardacł, m.in. brak

specjalistycznej opieki medycznej (w tym łatwego dostępu do lekaľzy psychiatľów) i bľak

wyspecjalizowanych ośrodków (lub gľup wychowawczych w ośrodkach) ukierunkowanych

na rozwiązywanie specyficznych problemów wychowawczych: ľesocjalizacyjne,

resocjalizacyjno-rewalidacyjne' resocjalizacyjno-lecznicze, ľesocjalizacyjne dla małoletnich

matek, ľesocj alizacyj ne o w zmożonym nadzorze wychowaw czym.
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Wpľowadzenie w Życie przywołanego powyżej rozporządzenia spowodowało

korzystne zmiany w sýuacji wychowanków tych placówek - zna|azło to odzwierciedlenie

w znacznie mniejszej liczbie interwencji kierowanych do Rzecznika. Nadal jednak Rzecznik

obseľwuje, Że oddziaływania wychowawcze zbyt często zmierzają do adaptowania młodych

ludzi do Życia w zamkniętym środowisku wychowawczym' a nie do przygotowania ich do

samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzia|nego Życiaw warunkach pozainstýucjonalnych.

Na podstawie ana|izy spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Pľaw Dziecka

Rzecznik dostrzega występowanie następujących problemów:

1. bľak ośľodków wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych dysťunkcji

wychowanków;

2. bľak zindywidualizowanej pracy z wychowankiem;

3. brak adekwatnej do potrzeb wychowanków opieki psychologiczno-pedagogicznej;

4. sporządzanie indywidualnych progľamów edukacyjno-terapeutycznych w celu

rea|izacji nałożonego prawem obowiązku, a nie rzeczywistej pomocy dziecku

polegającej na zaplanowaniu zindywidualizowanych oddziaływań edukacyjnych,

terapeutycznych, wychowaw czych i resocjalizacyjnych;

5. przektaczanie maksymalnej liczby 12 wychowanków w gľupach wychowawczych

i 16 uczniów w oddziałach szkolnych;

6. umieszczanie w regulaminach ośľodków kar mogących naruszać lub naruszających

prawa dziecka (np' udzielanie upomnienia lub nagany wobec całej społeczności

ośľodka, karanie popÍZez pľacę);

7. niespoľządzanie pełnych wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania

nieletniego;

8. nieadekwatna do potrzeb koordynacj a działan pomocowych;

9. nięrealizowanie pľogramu usamodzielnienia lub jego mała skuteczność ze względu

na brak indywidualnego podejścia do dziecka;

10. zbyt mała odpowiedzialność osób pełniących rolę opiekunów usamodzielnienia;

1 1. brak wyspecjalizowanych środków transportu oraz odpowiednio przeszkolonych

pracowników;

1 2. niedo st ateczna współpľaca z opiekunami pľawnymi ;

1 3. brak współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
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14' dopľowadzanie nieletnich do MoW z duŻym opóŹnieniem (nawet po upływie

5-7 miesięcy, a w skrajnych pľzypadkach po ponad dwóch latach

od postanowienia sądu o umieszczeniu w MoW - wg informacji NIK);

lĺ.przeznaczanie bazy lokalowej ośľodków na działalność wyI<raczającą poza

resocjalizację (np. na kolonie letnie podczas wakacji)' co skutkuje pľzenoszeniem

nieuľlopowanych wychowanków do innych ośľodków;

ló. brak orzeczen o potrzebie kształcenia specjalnego;

17. brak monitoringu losów byłych wychowanków w celu wykorzystywania

pozyskanych na ich temat infoľmacji do oceny skuteczności działaŕl

podejmowanych w ośľodkach.

Występowanie powyższych problemów potwierdziły wyniki kontľoli pn. Działalność

resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowau,czych, przeprowadzonej przez

Najwyzszą Izbę Kontľoli.

Zdaniem Rzecznika, zachodzi więc pilna konieczność (co wielokrotnie podkreślałem

w swoich wystąpieniach) zapewnienia wychowankom właściwej pomocy gwarantującej

im skuteczną resocjalizację oraz poprawę bezpieczeństwa w młodziezowych ośľodkach

wychowawczych, w tym podjęcie działan wskazywanych takze pÍzez Najwyższą Izbę

Kontroli w celu:

wyspecjalizowąnią, kilkunasĺu lil skaĺi kraju, młodziezowych ośrodków

wychowawczych, z uwzględnieniem podziału na placówki przeznaczone dla

wychowanków wymagajqcych: przeprowadzenia terapii w zaĺcresie uzaleznień, opieki

w zwiqzku z ciqzq i macierzyństwem orąz wzmożonego nadzoru ze względu

na zachowania agresywne ;

wypracowania standardów postępowania dlą osób pełniqcych rolę opiekuna

usamodzielnienia oraz moŻliwości weryfikacji wykonywanych przez nie zadań;

nł i ę ks z e n i a b e zpi e c z e ń s tw a ni e l e t ni c h po dc zas wyko n1nu ani a c zynno ś c i konw oj owyc h

przez pracowników MoW;

zapewnienia opieki pedagogiczno-psychologicznej w Ęgodniowym wymiarze godzin

adelołatnym do potrzeb i liczby wychowanków, któľy poru,aĺałby na prowadzenie

z i n dyw i du al i z ow an ej i dł u gofaĺ ow ej t e r a p i i,'

monitorowania ĺosów byłych wychow anków.

W pełni podzielam również zasadność wniosku wniesionego przez Najwyższą lzbę

Kontroli o podjęcie przez Ministra Edukacji Naĺodowej działan zmierzających
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do wszczęcia inicjatywy zmiany pÍawa w zakľesie'. umożĺiv,ienia dyrekrorom MOĺ4ĺ skłądanie

v,ľliosku 0 yl,ytlunie orzeczenia o potrzebie kszĺałcenia specjalnego v,ychov,anka,

tj. rozszeľzenie w $ 5 łsl. l rozporzqdzenia Minisĺra Edukacji Narodowej z dnią 7 v,ľześnia

20]7 r. w spľawie orzeczeľi i opinii wydawanych przez zespoły oľzekajqce działojqce

w ptłbĺicznvch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, kataĺogu osób wnioskujqcych

o wydanie oľzeczenią o dyrektora młodziezowego ośrodka wychowawczego,

co przyspieszyłoby zap|anowanie adekwatnych do potrzeb oddziaływań, w tym stosownej

terapii.

Rzecznik dokonał takŻe ana|izy odpowiedzi Pani Minister, skierowanej pismem

z 6 listopada 2017 r' do Prezesa Najwyższej Izby Kontľoli, w któľej zostało przedstawione

stanowisko Ministra Edukacji Narodowej do Informacji o wynikach kontroli

pn. D z i ał al no ś ć r e s o cj al i zacyj na mł o dz i e ż owy c h o ś r o dków w yc how aw c zyc h.

Rzecznik Prauĺ Dziecka nie podziela opinii Pani Minister w kwestii orgaĺizacji

wyspecjalizowanych placówek ľesocjalizacyjnych, wskazującej, Że: Minister Edukacji

Narodowej nie ma narzędzi prawnych zobowiqzujqcych jednostki samorzqdu terytoriaĺnego

do prowadzenia Moĺľ, w tym specjalizowania się tych placówek.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka ľesort właściwy do spraw edukacji i wychowania

nie tylko kształtuje politykę państwa w tym zakľesie, tworząc okľeślone uregulowania

prawne' ale teŻ wprowadzając inne mechanizmy służące osiąganiu stawianych celów. W tym

wypadku na|eŻy poddać pod rozwagę m.in. zwiększenie subwencji oświatowej ptzeznaczonej

na placówki specjalistyczne, któľych prowadzenie wymaga przecieŻ większych nakładów

finansowych.
'Y,ĺyŻsza subwencja dla specjalistycznych ośrodków pozwoliłaby na zatrudnienie

większej - dostosowanej do ich specyfiki - |iczby pracowników (w tym teľapeutów,

pracowników socjalnych z ukonczoną specjalizacją w zawođzie pracownik socjalny,

doľadców zawodowych' instľuktoľów zajęć, specjalistycznych, |ekarzy psychiatrów,

pielęgniaľki), co słuŹyłoby indywidualizacji pľacy z dzieckiem i skuteczniejszemu

usamodzielnianiu wychowanków, a takŻe umoŻliwiłoby małoletnim matkom pob).t w ośrodku

razęm z dzieckiem.

Alarmująca wydaje się informacja NIK, Że w roku szkolnym 2016/Ż017

na umieszczenie w młodzieżowym ośľodku wychowawczym oczekiwało 264 nieletnich,

mimo że wszystkie placówki dysponowały łącznie ok. 5830 miejscami, a przebywało w nich

4701 nieletnich (według stanu na 30 czerwca2017 r.). Oznaczato, że dzieci ze szczegőlnie
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poważnymi problemami nie mogą ottzymaé właściwej pomocy, bo brakuje

wyspecj alizowanych placówek.

Jeśli powyżej wskazany pľoblem nie zostanie rozwiązany, do młodziezowych

ośrodków wychowawczych nadal będą traťlaĆ, nieletni o róŹnym stopniu zdemoralizowania,

poziomie agresji, czy Wmagający terapii uza|eŻnięń (w jednym ośrodku będą spotykali się

nieletni, wobec których sąd zastosował śľodek wychowawczy, bo wagaľowali, z kolegami'

kt&zy popełnili poważne czyny kaľalne, np. zgwałcenia' rozboje, zabójstwa). Nadal

małoletnie matki będą rozdzielane ze swoimi dziećmi lub tez ich proces resocjalizacyjny nie

będzie kontynuowany, jeśli sąd postanowi o odľoczeniu lub przerwaniu wykonywania środka

wychowawcze9o (na podstawie aľt. 71 $ l ustawy z đnia 26 paŹdziernika 1982 ľ.

o postępowaniu w sprawach nieletnichz). KaŻda z tych sýuacji pozostaje w spľzeczności

z pojęciem dobra dziecka (co wielokľotnie było podnoszone w wystąpieniach do Ministra

Edukacji Narodowej , ateraz zostało potwieľdzone w Informacji NajwyŻszej Izby Kontroli).

W związku zpovłyŻszym, kierując się dobrem dziecka, na podstawie art. 10a ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 Í' poz. 922), zwracam się

do Pani Ministeľ o ana|izę podniesionych pľoblemów oraz podjęcie działań mających na celu

ich rozwiązanie, by zapewnić, w pełni właściwy przebieg pľocesu wychowawczego

i realizację przyna|eŻnych wychowankom pľaw.
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