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Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

z niepokojem przyjmuję napływające do mnie kolejne informacje o trudnej sytuacji
małoletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Pragnę
zauważyć, iż obowiązujące przepisy prawa w ogóle nie przewidują moŻliwości przebywania
w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych matek z dziećmi. Małoletnie mogą
jedynie liczyć na zmianę środka wychowawczego lub warunkowe zwolnienie z placówki
resocjalizacyjnej, a w przypadku ośrodka socjoterapeutycznego - powrót do domu lub pieczy
zastępczej. Jeśli jednak tak się nie stanie, ich dziecko będzie musiało trafić do rodziny
zastępczej. Taka sytuacja jest krzywdząca dla obojga - i matki i dziecka - pozbawia ich
bowiem szansy na stworzenie rodziny, zaburza ich rozwój i poczucie bezpieczeństwa.

Powodem takiej sytuacji jest brak specjalistycznych oddziałów w placówkach
so cjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych (lub wyspecjalizowanych placówek), w których
małoletnie matki mogłyby przebywać wraz ze swoimi dziećmi i korzystać tam z opieki oraz
oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych. A przecież w myśl art. 32 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.):
it”szyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tak więc, władze publiczne powinny pomagać
mało letnim matkom w budowaniu więzi rodzinnej z dzieckiem, sprzyjać rozwiązywaniu



ich problemów, wspierać je i dawać szansę na godne życie. Wprowadzenie określonych
zmian w tym zakresie powiiino zostać poprzedzone diagnozą zjawiska oraz problemów, jakie
mu towarzyszą, a także konsultacjami w środowiskach szczegóhie zaangażowanych

w działanie systemu profilaktyki i resocjalizacji młodzieży dotkniętej lub zagrożonej
demoralizacją.

W związku z powyższym, kierując się dobrem dziecka, na podstawie art. I Oa ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

zwracam się do Pani Minister o podjęcie pilnych działań mających na celu rozwiązanie

opisanego problemu i przekazanie mi stanowiska w podniesionej sprawie.
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odpowiadając na wystąpienie nr ZEW/500/41/2013/ZA dotyczące trudnej
sytuacji nieletnich matek przebywających w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS),
uprzejmie informuję, że w pełni podzielam troskę Pana Rzecznika
o zapewnienie możliwości budowania więzi małoletnich matek z dziećmi, także
podczas pobytu tych dziewcząt w wymienionych placówkach.

Jednakże nie mogę podzielić opinii wyrażonej w powyższym piśmie, jakoby
powodem problemów w tym obszarze był brak specjalistycznych oddziałów
w placówkach socjoterapeutycznych lub resocjalizacyjno-wychowawczych.
Problem małoletnich matek ma znacznie szerszy kontekst prawny, społeczny
i administracyjny niż kwestia organizacji jednego rodzaju placówki sytemu
oświaty.

Analizując zasięg problemu w odniesieniu do placówek systemu oświaty należy
nadmienić, że według raportu Fundacji „po DRUGIE”, która przeprowadziła
w tej sprawie własne badania w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
problem dotyczy w skali roku 60 wychowanek MOW. Natomiast zgodnie
z danymi zebranymi z MOW przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)
problem dotyczy 85 wychowanek MOW w skali roku (łącznie wychowanki
w ciąży, wychowanki będące matkami oraz wychowanki urlopowane z powodu
ciąży/porodu). Dane ORE mówią także łącznie o 22 wychowankach MOS
w skali roku będących w ciąży lub będących matkami, jak również wychowanek
urlopowanych z powodu ciąży /porodu.
Podczas ostatniego spotkania międzyresortowego poświęconego temu
problemowi, zorganizowanego w dniu 28 października 2013 r. przez Panią
Minister Agnieszkę Kozłowską—Rajewicz, Pełnomocnika Rządu do Spraw
Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, debata dotyczyła



w zasadzie jedynie nieletnich matek, czyli - w odniesieniu do systemu oświaty -

tylko nieletnich będących wychowankami MOW.

Należy zauważyć, że młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla
dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako
resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne. Dziewczęta
są przyjmowane do 31. MOW w skali kraju. Obecnie w tych ośrodkach
przebywają 1262 wychowanki (na 1600 miejsc).

Nieletnie umieszczane są w MOW na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego
o zastosowaniu środka wychowawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r.
Nr 33 poz. 178, z późn. zm.). Zasady działania MOW oraz jego zadania
określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja
2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci
w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) oraz przepisy rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).

Działania edukacyjne, wychowawcze i resocjalizacyjne realizowane w tych
placówkach koncentrują się przede wszystkim na: eliminowaniu przyczyn
i przejawów niedostosowania społecznego, umożliwieniu ukończenia szkoły
i zdobycia kwalifikacji zawodowych, zapewnieniu wszechstronnej opieki
i pomocy w zakresie pokonania trudności, które stały się przyczyną
niedostosowania społecznego, zmiany społecznej hierarchii wartości
w kierunku przyswojenia norm społeczno-moralnych, wdrożeniu do
samodzielności i obowiązkowości, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, jako
czynników sprzyjających korekcji zaburzeń osobowości, nabywaniu
umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, radzenia sobie z agresją
i uzależnieniami, przygotowaniu do samodzielnego życia i pracy zawodowej,
przygotowaniu warunków sprzyjających powrotowi do środowiska rodzinnego
i społecznego w miejscu zamieszkania.

Jak wielokrotnie podnoszono w toku debat dotyczących tego problemu,
w placówkach resocjalizacyjnych systemu oświaty umieszczane są wyłącznie
wychowanki do 18 r.ż., a więc niepełnoletnie.

W związku z powyższym decyzje w sprawie postępowania w sytuacji
macierzyństwa tych wychowanek podejmuje sąd rodzinny, wskazując opiekuna
prawnego dziecka. Ponadto władzę rodzicielską nad wychowankami sprawują
rodzice (opiekunowie prawni), którzy zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, mają wyłączne prawo do decydowania o swoim niepełnoletnim
dziecku, o ile nie zostanie im ograniczone lub nie zostaną go pozbawieni.
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Podczas pobytu w ośrodku, celem przygotowania wychowanek w ciąży oraz
będących matkami do roli rodzicielskiej, realizowane są programy
i działania ukierunkowane na zapewnienie takim wychowankom odpowiedniego
wsparcia w zakresie przygotowania do realizacji zadań związanych
z macierzyństwem. Realizacja tych działań, stanowiących jeden
z najważniejszych aspektów resocjalizacji wychowanek, nie wymaga
instytucjonalnego tworzenia odrębnych struktur dla nieletnich spodziewających
się dziecka lub posiadających dzieci.

Należy także zauważyć, że zakres kompetencji przedmiotowych systemu
oświaty nie obejmuje działań opiekuńczych sensu stricte, dotyczących
zaspokajania potrzeb materialnych i socjalnych wychowanków
(w szkołach i placówkach systemu oświaty mówimy o edukacyjnej opiece
wychowawczej). W związku z powyższym regulacje prawne określające zakres
zadań poszczególnych resortów (ustawy kompetencyjne) nie przewidują dla
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadań dotyczących
zastępowania funkcji rodziny, czy sprawowania pieczy zastępczej.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), system oświaty nie
obejmuje dzieci poniżej 3 roku życia, dla których nie jest prowadzone
wychowanie przedszkolne.
Należy podkreślić, że celem pobytu wychowanek w MOW jest edukacja
i resocjalizacja, zatem nie mogą one opiekować się dzieckiem cały dzień,
realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Tym samym wprowadzanie
systemowego rozwiązania, umożliwiającego przebywanie wychowanek MOW
wraz z ich dziećmi w ośrodkach, wymagałoby zapewnienia tym dzieciom na
miejscu odpowiedniej opieki w czasie pobierania nauki przez wychowanki,
a także zabezpieczenie noworodkom i niemowlętom opieki zdrowotnej, co nie
mieści się w zakresie działań oświatowych. Natomiast żłobki, które zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) są przeznaczone dla dzieci od 20

tygodnia życia do 4 lat, nie funkcjonują w systemie oświaty. Jednocześnie dla
dzieci do ukończenia 5 miesięcy opieka żłobkowa nie jest organizowana.

Należy także szczegółowo rozważyć określenie zasad finansowania
sprawowania takiej opieki. W obecnym modelu finasowania zadań oświatowych
wychowanki MOW otrzymują bezpłatnie możliwość pobytu w ośrodku,
kształcenia, wychowania, resocjalizacji i pomocy specjalistycznej. Rodzice
wychowanek ponoszą koszt wyżywienia wychowanek w ośrodku, równy
wysokości kosztów produktów użytych do przygotowania posiłków oraz koszty
utrzymania dziecka — koszty ubrania, obuwia, leków, podręczników,
wyposażenia szkolnego, zabawek, okularów, leków itp. W obecnym stanie
prawnym powinni zatem ponosić także koszty wyżywienia i utrzymania, w tym
ubrania, pampersów, leków itp. dzieci wychowanek, przebywających w ośrodku.
Obowiązujące rozwiązania w zakresie finansowania placówek systemu oświaty
nie przewidują ponoszenia kosztów tego rodzaju, zaś w budżetach placówek
nie istnieją nawet pozycje budżetowe dotyczące kosztów o charakterze
socjalnym.
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Warto także podkreślić, że w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym
także w MOW, opieka pielęgniarska i lekarska dla wychowanków jest udzielana
jedynie na mocy przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, czyli
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W aktualnym stanie prawnym
w MOW nie ma możliwości zapewnienia noworodkom i małym dzieciom
niezbędnej opieki medycznej. Ośrodki MOW nie są bowiem placówkami
zabezpieczenia społecznego, ani służby zdrowia i jako takie nie są
przygotowane do realizacji zadań zastępujących funkcje rodzinne, w tym
w szczególności nie są przystosowane do sprawowania opieki, w tym opieki
medycznej, nad małym dzieckiem. Kolejna kwestia dotykającą zastępowania
funkcji rodzinnych jest rozwiązanie problemu zapewnienia dzieciom
wychowanek pieczy zastępczej np. w przypadku samowolnego oddalenia się
wychowanki z ośrodka.

Obecnie obowiązek respektowania w toku realizacji działań edukacyjnych,
wychowawczych i resocjalizacyjnych MOW specyfiki pracy z ciężarnymi
wychowankami wynika ze statutowych zadań tych ośrodków, przeznaczonych
dla dziewcząt. Także do wychowanków w tych ośrodkach adresowane są —

poza realizacją podstawy programowej zawierającej ww. treści - działania
mające na celu poszerzenie ich wiedzy w zakresie umiejętności społecznych
dotyczących rodzicielstwa i funkcjonowania w rodzinie. W związku
z powyższym, w obszarze działań adresowanych do wychowanków MOW,
mających na celu przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci
i młodzieży, podjęte zostały działania w zakresie kształtowania umiejętności
wychowawczych i kompetencji rodzicielskich.
Inicjatywy realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
przeznaczonych dla dziewcząt, umożliwiające nieletnim wychowankom
przygotowanie się do roli świadomego i odpowiedzialnego rodzica, stanowią
istotne wzbogacenie formuły realizacji zadań tych placówek. Zważywszy na
specyficzną grupę adresatek tych działań stanowią one istotny element pracy
MOW.
Ze względu na potrzeby ośrodków w zakresie realizacji tego rodzaju
oddziaływań, organy prowadzące MOW-y są zainteresowane możliwością
zapewnienia wychowankom odpowiedniej organizacji edukacji, specjalistycznej
pomocy i terapii.
Wpływa na to także korzystne naliczanie wag dla wychowanków tych ośrodków.
W części oświatowej subwencji ogólnej na funkcjonowanie tych placówek
przekazywane są środki finansowe naliczone w oparciu o zwiększone w sposób
znaczący wagi subwencyjne (W stosunku do wag naliczanych dla innych
placówek systemu oświaty), co pozwala także na realizację inicjatyw autorskich
lub korzystania z ofert zewnętrznych — w tym np. Fundacji „po DRUGIE”
(w MOW w Cerekwicy).

Należy również rozważyć problem bezpieczeństwa noworodków i małych dzieci
umieszczanych w środowisku MOW, w kontekście nasilenia w tej grupie
wiekowej problemów emocjonalnych i rozwojowych oraz skoncentrowania
problemów związanych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
występującymi wśród wychowanków ośrodków. Dyrektorzy MOW oceniają
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szacunkowo, że pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej wymaga około
30% wychowanków. Natomiast zdaniem Krajowego Konsultanta do Spraw
Psychiatrii Dziecięcej prof. dr hab. Tomasza Wolańczyka problem dotyczy około
70% wychowanków MOW — co stanowi poważny problem z punktu widzenia
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Taką skalę
problemu wskazał Pan Profesor, w oparciu o przeprowadzone badania, na
spotkaniu dotyczącym opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci
i młodzieży, zorganizowanym przez Panią Minister Agnieszkę Kozłowską
Rajewicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 maja 2012 r.

W kontekście powyższego, wydaje się zasadne systemowe rozważenie kwestii
pomocy nieletnim matkom, przy czym analiza problemu powinna dotyczyć
wszystkich nieletnich matek, a nie tylko tych w placówkach resocjalizacyjnych.
Kwestia rozważań systemowych powinna mieć charakter wieloresortowy
(MPiPS, MS, MEN, MZ).

Należy podkreślić, że ewentualna zmiana oznacza zmianę zakresu kompetencji
resortów, konieczność poważnych zmian wielu ustaw, w tym ustawy o systemie
oświaty (zakres zadań, działania opiekuńcze i socjalne, opieka medyczna),
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o finansach publicznych
(w systemie oświaty nie ma możliwości finansowania zadań opiekuńczych
i zdrowotnych — nie ma takich pozycji w budżetach jednostek systemu oświaty,
jak np. zakup pieluch, czy odżywek dla niemowląt), ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy — Kodeks
cywilny itp., a prawdopodobnie również ustaw kompetencyjnych.
W konsekwencji konieczna będzie zmiana aktów wykonawczych do ww. ustaw.

W odniesieniu do placówek systemu oświaty organizacja pobytu nieletnich
matek z dziećmi w MOW nie wydaje się korzystnym rozwiązaniem
systemowym.

W wielu przypadkach nieletnie ciężarne wychowanki powracają do domów
rodzinnych, jeśli rodziny sąw stanie zapewnić im opiekę. Należy w tym, miejscu
zauważyć, że wychowanki te, powracając do szkoły macierzystej mają w niej
już zapewnioną realizację indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego (IPET), opracowanego na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niedostosowanie społeczne
przez szkołę macierzystą. We współpracy z MOW. Zatem dziewczęta te mają
zapewnione kontynuowanie procesu resocjalizacji w swoim środowisku, wraz
z kontynuacją kształcenia w szkole macierzystej.

Ponadto decyzje odnośnie dzieci nieletnich wychowanek podejmują
opiekunowie prawni tych dzieci, najczęściej rodzice tych wychowanek.
Propozycja Fundacji wiąże się zatem z kwestią ograniczania praw rodzicielskich
rodziców wobec wychowanek, a także ingeruje w zakres kompetencji
opiekunów prawnych wobec dzieci.

Nieletnie wychowanki umieszczone w domu samotnej matki i realizujące
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach macierzystych mają tam
także możliwość kontynuowania resocjalizacji i realizacji odpowiedniego IPET,
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opracowanego we współpracy szkoły i MOW. W związku z realizowaną
indywidualizacją procesu edukacji i wprowadzeniem do szkół obowiązku
przygotowywania i wdrażania IPET w odniesieniu do wszystkich uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest
uzasadniony argument o braku możliwości kontynuowania procesu
resocjalizacji w szkole macierzystej.

W Polsce istnieją systemy wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz pomocy
społecznej. Realizację zadań stricte dotyczących tego obszaru przez placówki
systemu oświaty, wyspecjalizowane w zakresie realizacji innych zadań -

oddziaływań resocjalizacyj no-wychowawczych w tej sytuacji zabiegiem
uzasadnionym. Przyjmując do wiadomości opinię fundacji „po DRUGIE”
dotyczącą n ieprzygotowan ia placówek wyżej wymienionych systemów do
realizacji zadania sprawowania opieki nad nieletnimi matkami wydaje się
rozwiązaniem celowym przygotowanie ich do realizacji tego zadania,
znajdującego się w zakresie ich kompetencji.

Zarówno przenoszenie zadania opiekuńczego do innego systemu, jak
powielanie zadań w tym zakresie przez system oświaty nie wydaje się
rozwiązaniem racjonalnym.

Celowe wydaje się raczej przeprowadzenie szczegółowej analizy problemu
w szerszym kontekście społecznym oraz wypracowanie odpowiednich dla
potrzeb niepełnoletnich (w tym nieletnich) matek rozwiązań w istniejącym
systemie prawnym, wraz z rozważeniem możliwości zapewniania tym
dziewczętom możliwości budowania więzi rodzinnej z dzieckiem i wsparcia
socjalnego w ramach instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz
rozszerzenia współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami (w tym także
NGOS) pracującymi w tym obszarze.

Niewątpliwie w toku tych prac wskazana jest jak najpełniejsza współpraca
wszystkich resortów, w kompetencjach których znajdują się problemy
społeczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej ze swej strony podejmie wszelkie
działania, aby zapewnić zarówno nieletnim matkom, jak i będącym w ciąży
wychowankom MOW optymalny przebieg procesu resocjalizacji i kształcenia.
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