PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH
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. Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania
społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi
normami społecznymi i prawnymi.
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla dzieci i młodzieży,
wobec których Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.
Starostwo otrzymuje od sądu pisemną decyzję o umieszczeniu nieletniego w MOW i na tej
podstawie wszczyna procedurę.
W przypadku kierowania do MOW dane nieletniego są eksportowane za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego do centralnego systemu kierowania nieletnich Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Warszawie, który na podstawie danych o nieletnim wskazuje Staroście
odpowiedni ośrodek. Wówczas starosta wydaje skierowanie, które jest ważne 30 dni.
Organem kierującym jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego –
a w przypadku braku miejsca zamieszkania – starosta właściwy ze względu na miejsce
pobytu.
Rodzice/opiekunowie prawni zostają wezwani o przedłożenie stosownych dokumentów,
niezbędnych do umieszczenia w MOW, tj.:
1) kopię wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego;
2) kopię opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego, innej
specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych;
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli zostało wydane);
4) posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego;
5) odpis aktu urodzenia nieletniego.
Ww. dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach,
I piętro, pok. Nr 12 lub w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, II piętro, pok.
Nr 25.
Sąd rodzinny zleca doprowadzenie nieletniego do wskazanej placówki. Rodzice/opiekunowie
prawni po otrzymaniu informacji o umieszczeniu nieletniego w placówce powinni
niezwłocznie skontaktować się z danym ośrodkiem, celem omówienia daty dowozu dziecka.
Rodzic/opiekun prawny ma 30 dni od dnia wydania wskazania na dowiezienie nieletniego do
ośrodka. Sąd może zlecić dowiezienie nieletniego przez policję. Jeżeli nieletni w terminie 1
miesiąca nie zostanie dowieziony do ośrodka, procedura kierowania zostaje wszczęta od
początku.
Rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek do sądu rodzinnego o uchylenie
lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie nieletniego z ośrodka przedstawiając
informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych
oraz zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego, które uzasadniają przypuszczenie
o prawidłowym uczestnictwie nieletniego w życiu społecznym.

