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Inne obszary - 

bezpieczeństwo  

Tak  

Temat działania: „Kompleksowe działania w zakresie bezpieczeństwa” 

Liczba uczestników 

objętych 

przedsięwzięciem: 

Biorąc pod uwagę wszystkich pracowników oraz wszystkich 

kierowanych w skali roku nieletnich działaniami tymi, o 

początku funkcjonowania Schroniska dla Nieletnich w 

Gackach objęto łącznie około 700 osób. 

Okres trwania działania: 
Od początku funkcjonowania Schroniska, to jest od roku 

2005. 

Cele podejmowanych 

działań: 
 Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pracowników i 

nieletnich przebywających w Schronisku. 

 Przeciwdziałanie wydarzeniom nadzwyczajnym, 

zdarzeniom kryzysowym i sytuacjom konfliktowym wśród 

nieletnich. 

 Zapewnienie profesjonalnego postępowania w sytuacjach 

interwencyjnych. 

 Zapewnienie profesjonalnej współpracy z 

wyspecjalizowanymi służbami na wypadek zagrożenia 

bezpieczeństwa i wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

 Zwiększanie skuteczności oddziaływań wychowawczo-

resocjalizacyjnych. 

Zwięzły opis realizacji: W ramach kompleksowych działań w zakresie bezpieczeństwa 

w Schronisku dla Nieletnich w Gackach realizowanych jest 

wiele różnorodnych form działań, niezależnie od działań 

wychowawczych wobec nieletnich, polegających między 

innymi na: realizacji procedur i rozwiązań organizacyjno-

technicznych, szkoleniu i ćwiczeniach pracowników. 

Rozwiązania te dotyczą wielu różnych obszarów związanych z 

bezpieczeństwem osobistym pracowników i nieletnich 

przebywających w Schronisku oraz bezpieczeństwem 

funkcjonowania placówki. Wśród praktycznych przykładów 

rozwiązań i podejmowanych działań wymienić można między 

innymi:  

 W obszarze bezpieczeństwa biologicznego, profilaktyki 

chorób zakaźnych oraz kompleksowej diagnozy praktyka 

badań nieletnich w pierwszych dniach pobytu w kierunku 

chorób zakaźnych (HIV, kiła, WZW „B”, WZW „C”, 
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gruźlica. Ponadto w obszarze tym wprowadzono 

rozwiązania zapewniające pracowników oraz nieletnich w 

środki ochrony osobistej uniemożliwiających zakażenie 

oraz środki i wyposażenie umożliwiające udzielenie 

profesjonalnej pomocy przedmedycznej. 

 W obszarze rozwiązań organizacyjno-technicznych 

stosowanie rozbudowanego systemu monitoringu video 

wraz z aktywnym systemem czujników ruchu i oświetlenia 

w newralgicznych obszarach obiektu Schroniska i porze 

dnia i nocy. 

 W obszarze profesjonalnej komunikacji i łączności 

stosowanie rozbudowanego systemu łączności 

telefonicznej wewnętrznej, bezprzewodowej łączności 

radiowej (wraz z przyznaną częstotliwością łączności 

radiowej), bezprzewodowego systemu bezpieczeństwa 

osobistego oraz szczegółowych procedur posługiwania się 

zastosowanymi systemami łączności i komunikacji. 

 W obszarze szkolenia pracowników systematyczne (1 raz 

w tygodniu) szkolenia pracowników w zakresie prewencji, 

interwencji, stosowania środków przymusu bezpośredniego 

i samoobrony. W szkoleniach tych uczestniczy około 90% 

pracowników pedagogicznych i pracowników działu 

ochrony. Ponadto w obszarze tym realizowane są 

systematycznie, od początku istnienia Schroniska 

kilkudniowe seminaria szkoleniowe (1-2 razy w roku) oraz 

ćwiczenia z wyspecjalizowanymi służbami z Policją, 

Państwową Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym (1-

3 razy w roku). 

 Organizacja działu ochrony uwzględniająca możliwość 

awansu zawodowego zatrudnionych w nim pracowników 

wraz z wymogiem systematycznego podnoszenia 

kwalifikacji i umiejętności. 

Uzyskane efekty: Dzięki podejmowanym w obszarze bezpieczeństwa osobistego 

wśród uzyskanych dotychczas efektów wymienić można: 

 Minimalizację do nielicznych przypadków przemocy i 

agresji między nieletnimi. 

 Minimalizację do nielicznych przypadków (2 przypadki od 

początku funkcjonowania Schroniska) naruszenia praw 

pracowników w myśl art. 63 Karty Nauczyciela oraz 

umiejętność podjęcia skutecznych działań prawnych. 

 Minimalizację do nielicznych przypadków wydarzeń 

nadzwyczajnych (5 przypadków od początku 

funkcjonowania Schroniska, to jest od 8 lat). 

 Wysoką skuteczność oddziaływań wychowawczo-

resocjalizacyjnych i poczucie bezpieczeństwa wśród 

pracowników i nieletnich przebywających w Schronisku. 

 Brak skarg, anonimów i oficjalnych postępowań 

związanych z naruszeniem praw nieletnich. 

 Profesjonalizm pracowników w przypadku konieczności 

podjęcia działań interwencyjnych związanych z przemocą i 

agresją. 

 

 



Zdjęcia:  

   
 

   
 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości informacji na temat przykładu dobrej praktyki. 

 

Leszcze, 2013-06-26         

Marek Łukasiewicz –  Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach 

 

 


