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wpływające do Rzeczníka Pľaw Dziecka wnioski o podjęcie interwencji, a takŻe

inťormacje uzyskane podczas kontroli przeprowadzanych pÍZęz Rzecznika w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych uwidoczniły đuŻą liczbę dzieci przebywających w pieczy

zastępczej, któľe zostały skierowane do mŁodzieŻowych ośrodków wychowawczych.

Z ana|izy Spraw podejmowanychprzez Rzecznika (w tym przepľowadzanych kontroli)

wynikało' Że opiekunowie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie Zawsze

podejmowali działania mające na celu udzielenie pomocy dziecku spľawiającemu kłopoty

wychowawcze w miejscu Sprawowania pieczy. Często, jako rozwi ązanie pľoblemu, wybierali

niewymagającą większego ZaangaŻowania formę _ kieľowali do sądu wniosek o umieszczenie

w młodzieŻowym ośrodku wychowawczym. Swoją decyzję zwykle tłumaczyli dobľem innych

dzieci przebywających w placówce. Tak naprawdę trudno jednak oprzeć, się wrażeniu, Że

decydującym motywem działania była chęć ,,pozbycia się problemu''. Świadczą o tym

chociażby postawy opiekunów prezentowane juŻ po umieszczeniu dziecka w młodzieżowym

ośľodku wychowawczym (nie kontaktowali się z nim, nie przyjmowali na urlopowanie). co

znacznie utrudniało lub wľęcz uniemożliwiało właściwy przebieg pľocesu ľesocjalizacji.

Po analizie indywidualnych Spraw z tego zakľesu podjąłem decyzję o zbadaniu

pľoblemu i zdiagnozowaniu jego skali. ZwrociŁem się do wszystkich dyrektoľów

młodzieŻowch ośrodków wychowawczych o przekazanie danych dotyczących m.in. liczby

dzieci z pieczy zastępczej przebywających w młodzieŻovĺych ośrodkach wychowawczych

oľaz j akości współpracy opiekunów dziecka z młodzieŻowymi ośrodkami wychowaw czymi.

Z analizy zebranych danych wynika, Że w młodzieżowych ośrodkach

wychowawczych (wg stanu na dzień 1 czerwca 2017 r.) przebywało lI94 dzieci objętych
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pieczą zastępczą (w tym l 3 5 dzieci z rodzin zastępczych). co stanowiło Ż3,610/0 wszystkich

wychowanków umieszczonych w tym dniu w młodzieŻovĺych ośrodkach wychowawczych'

Tak liczna grupa wychowanków pieczy zastępczej przebywĄących w placówkach

wychowawczych moŻe wskazywać na trudności w realizacji funkcji wychowawczej tych

miejsc opieki nad dziećmi. Dlatego w ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka - liczba

wychowanków przebywających pozaplacőwką powinnabyć, waŻną kwestią w ocenie jakości

ich pracy. W świętle wskazanego problemu niezbędne wydaje się podejmowanie ptzez

organy nadzorcze analizy jakości i skuteczności oddziaływań wychowawczych we wszystkich

tych placówkach, które często wnioskują o umieszczenie wychowanka w młodzieżowym

ośľodku wychowawczym, w celu stwieľdzenia, czy nie jest konieczne wpľowadzenie tam

działan naprawczych, zmierzających do zapewnienia pełnej rcalizacji ich funkcji statutowych

- opiekuńczej, wychowawczej i socj alizacyjnej.

W mojej ocenie sytuacja tych wychowanków moŻe świadczyć o nieľespektowaniu

praw dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niemożności

wychowywania się w rodzinie biologicznej' Celem umieszczenia dziecka w placówce

opiekuńczo-wychowawczej lub innej formie pieczy zastępcze1 powinno być przecieŻ

- analogicznie do sytuacji w każdej rodzinie prawidłowo wypełniającej swoje zadania

udzielenie dziecku pełnego wspaľcia i specjalistycznej pomocy' umożliwiającej

mu m.in. właściwy rozwoj ťlzyczny, emocjonalny, intelektualny, a takŻe wypracowanie

wzorców funkcjonowania społecznego, zgodnych z ogólnie przyjętymi noľmami.

Dlatego, mając na uwadze konieczność, zapewnienia dzieciom, które przebywają

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnej rcalrizacji ich praw, juŹ w wystąpieniu

geneľalnym z 25 kwietnia 2Ol4 ľ.l' skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

podnosiłem kwestię potrzeby wpľowadzenia do Systemu prawnego obowiązkowego

certyfikatu jakości pracy placówki, przyznawanego między innymi placówkom opiekuńczo-

wychowawczym, a w wystąpieniu generalnym z 29 czerwca 2075 r.2 zwtacałem się

o wprowadzenie do porządku pľawnego wypracowanych przez Rzecznika Praw Dziecka

Standardów pobyĺu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania.-V,I odpowiedzi

Zaproponowano wówczas Rzecznikowi wypracowanie wspólnych Zaleceń dotyczqcych

pobyĺu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dokument3 podpisany przez

Ministra Pracy i Polityki Społecznej otaz Rzęcznika Pľaw Dziecka zostaŁ przekazany w

' zpwĺsooll8/2Ol4lJK
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pażdzierniku 2015 roku - za pośrednictwem wojewodów - wszystkim starostom w kľaju.

W tym miejscu na|eŻy podkreślić' ze pkt 2 w cz.II ww' Zclĺeceń wskazano, Że: Pľzeniesienie

ĺĺzieckcl ĺlo innej pĺacóu,ki opiekuńczo-wychowawczej ĺub v,nioskov,ĺlnie

o ltmieszczenie v, młodziezov,ym ośľoĺĺku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku

wychov,clwczym, specjalnym ośľodku v,ychou,clwczym, specjaĺnym ośľodku szkolno-

y,yęhou,clwczym jest ostątecznościq i moze na.stqpić po ývyczerpaniu vlszystkich mozĺiwych

ś ľ o dkóv, z ap ew n i cj q cy c h dz i e c ktł s t ab i ĺ ne ś ľ o dou, i s ko v,y c hovl av, c z e.

Nalezy mieć na uwadze' że pobyt w młodzieŻowym ośľodku wychowawczym

z załoŻęnia ma chaľakter przejścio\łY, ä dziecko w dalszym ciągu jest wychowankiem miejsca

Sprawowania pieczy zastępczej, w któľym mieszkało przed umieszczeniem go w ośľodku.

To ono zastępuje mu dom ľodzinny, a rodzina powinna być podstawowym śľodowiskiem

wychowawczymi to właśnie jej wpływ powinien przynosić najbaľdziej wymierne efekty.

Trzeba wziąć pod uwagę, Że jednym Z warunków skuteczności podejmowanych

oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych jest u dziecka świadomość moŹliwości

powrotu do swojego stałego środowiska rodzinnego' Wsparcie bliskich osób, którymi

powinni być pľacownicy placówek, ich zainteresowanie' gotowość do współpľacy, wydaje się

jednym z najistotniejszych czynników zmiany w zachowaniu młodego człowieka. Celem

resocjalizacji jest modyfikacja osobowości wychowanków, usunięcie stanu niedostosowania

społecznego' dlatego teŻ utrzymywanie popľawnej więzi społecznej ma istotne znaczęnie dla

właściwego pľzebiegu procesu resocjalizacji i jej końcowego eťektu.

Proces wychowawczy i resocj alizacyjny będzie skuteczny wówczas' gdy odbywać się

będzie we współpracy Ze stałym śľodowiskiem wychowawczym dziecka. Tym samym

utrzymywanie odpowiednich relacji pracowników miejsc Sprawowania pieczy zastępczej

z pracownikami placówek wychowawczych stanowi podstawę ľeadaptacji społecznej.

Z analizy informacji przesłanych przez młodzieżowe ośrodki wychowawcze wynika,

że na nieprawidłowości w zakľesie współpracy wskazano w przypadku 42 placówek (problem

dotyczył I72 vĺychowanków, co stanowiło ponad 16%o vĺychowanków placówek opiekuńczo-

wychowaw czy ch umieszczonych w placówkach wyc howawczych).

Jak wynika z analizy otrzymanych informacji' kontakty i zainteľesowanie problemami

podopiecznych na ogół miały charakter czysto formalny. Ograniczały się do rozmów

telefonicznych z rőŻną częstotliwością, pľzesyłaniu paczek z odzieŻą i środkami czystości oľaz

kieszonkowego. Niezwykle rzadkie były odwiedzíny pracowników placówek w ośrodkach,

a jeśli juŻ tak się działo, to kontakty te na ogół inicjowane były głównie przez opiekunów
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z młodzieŻowych ośrodków wychowawczych lub na prośbę dziecka. Wśród zastľzeŻen

wskazywanych przez młodzieŻowe ośľodki wychowawcze najczęściej podawano: niechęć

do uľlopowania dziecka' a czasami wręcz nievĺyraŻanie zgody na uľlopowanie wychowanków

do placówki opiekuńczo-wychowawczej - dotyczyło to co najmniej l39 wychowankow. Jako

pfzyczynę odmowy urlopowania dziecka dyľektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych

podawali nieodpowiednie zachowanie podczas pobytu w placówce. W przypadkach' gdy

placówka wyľaŻała zgodę na urlopowanie, to najczęściej wychowanek był i tak urlopowany

bezpośľednio do domu ľodzinnego lub ľodziny, która złoŻyŁa wniosek w tym zakľesie'

Intensywniejsze działania ze stľony placówek opiekuńczo-wychowawczych wymuszała

niekiedy procedura tzw. usamodzielnięnia, związana z powľotem nieletnich do śľodowiska

macierzystego w momencie opuszczanĺaprzez nich młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

odmiennie kształtuje się sytuacj a dzieci umieszczonych w rodzinnej formie pieczy

zastępczej. Współpraca z rodzinami zastępczymi układała się na ogół dobrze' Rodzice

zastępczy Żywo inteľesowali się swoimi podopiecznymi, systematycznie kontaktowali się

z nimí telefonicznie, odwiedzali w ośrodku i zabierali na urlopy. Dbali o wyposażenie dzieci

zarőwno w odzieŻ, przybory szkolne, jak i śľodki czystości. Inteľesowali się sprawami

edukacyjnymi, wychowawczymi i zdrowotnymi. Tylko w nielicznych przypadkach

współpracę rodzin zastępczych z placówkami wychowawczymi okľeślono jako

nieprawidłową.

Z uwagi na fakt, Że kaŻdy z wychowanków przebywających zarówno

w instýucjonalnej, jak i rodzinnej formie pieczy zastępczej większość czasu spędza

w ośrodku wychowawczym i w nim głównie podlega oddziaływaniom ľesocjalizacyjnym

i terapeutycznym, nięzmiemie waŻna jest systematyczna współpraca opiekunów z miejsca

Spľawowania pieczy zastępczej z wychowawcami młodzieżowego ośrodka wychowawczego

i wspieranie dziecka w procesie zmianyjego zachowania.

Dzieci powinny mieć zapewnioną stabilizację, poczucie bezpieczeŕlstwa oraz komfort

emocjonalny. Podstawą procesu wychowawczego powinny być odpowiednio zbudowane

relacje' w tym stosowanie metod wychowawczych, przede wszystkim wykorzystujących

mocne strony dziecka, co ułatwi eliminowaniebądź łagodzenie deficytów.

Placówka powinna zapewniać, wychowankom udział w zajęciach specjalistycznych,

ściśle ukierunkowanych na zredukowanie bądŹ wyeliminowanie ich pľoblemów. Efektywny

system pomocy psychologicznej, poprzez właściwie ukierunkowaną pomoc polegającą

na ciągłości oddziaływań, prowadzonąw opaľciu o wnikliwą analizę podejmowanych działan
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pedagogicznych i psychologicznych, moŻe przyczyniĆ, się do pozytywnych zmían

w zachowaniu dziecka.

Jeśli pomimo podejmowanych działan, wychowanek zostanie pÍZeZ sąd umieszczony

w młodziezowym ośrodku wychowawczym, to w celu właściwego pľzebiegu pľocesu

resocjalizacyjnego placówka opiekuńczo-wychowawcza powinna ściśle współpracować

z ośrodkiem. Urlopowanie dziecka do placówki macierzystej jest ważnym elementem pľacy

wychowawczej, daje dziecku poczucie przynależności oraz podtrzymywania wĺęzi

ľodzinnych'

Analiza zgromadzonych danych (zaľówno w wyniku badań, jak i podejmowanych

Spraw w powyŻszym za|<resie), wskazuje na moŻliwość níezagwarantowania wszystkim

dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej pełnej rcallizacji ich pľaw i braku właściwego

nadzoru nad realizacją zadan przez placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym zakľesie przez

powiaty.

W związku z powyŻszym, kierując się tľoską o realizacje praw dzieci, które czasowo

lub na stałe zostały pozbawione naturalnego śľodowiska rodzinnego i wymagają opieki

oľaz ochrony Ze Stľony państwa, na podstawie art. lOa ust. 1 oraz art. l l ust. 1 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 922), zwracam się

do Pani Minister o podjęcie działan - we współpracy z wojewodami sprawującymi nadzor

nad realizacją zadan z zakresu pieczy zastępczej _ mających na celu zagwarantowanie

wychowankom pieczy zastępczej realizacji praw dziecka opisanych w Konsty.tucji RP.

Konwencji o prawach dziecka i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jeszcze raz podkľeŚlam, dziecko ma pľawo do uzyskania specjalistycznej pomocy

w przezrycięzeniu tľudnoŚci w stałym środowisku wychowawczym' Stoję na stanowisku, że

zbył szybkie przeruucanie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów wychowawczych

na inne specjalistyczne ośrodki może być, przejawem łamania praw dziecka.
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