INFORMATOR
dla wychowanka
Zakładu Poprawczego
w Świdnicy

Witamy w Zakładzie Poprawczym
w Świdnicy!

\

Od chwili przyjęcia do placówki jesteś wychowankiem Zakładu
Poprawczego w Świdnicy. Jest to zakład resocjalizacyjny półotwarty,
przeznaczony dla chłopców znajdujących się pomiędzy 13 a 21 rokiem
życia. Znalazłeś się tu na podstawie wydanego przez sąd orzeczenia w
Twojej sprawie oraz skierowania z Departamentu Spraw Rodzinnych i
Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

http://swidnica.zpisdn.gov.pl/galeria/

W trakcie Twojego pobytu wszyscy pracownicy zakładu będą starali
się Ci pomóc w możliwie jak najbardziej dogodny dla Ciebie sposób,
począwszy od procesu aklimatyzacji w grupie, kolejno wdrażając Cię do
systematycznej pracy i nauki. Poddany zostaniesz procesom
resocjalizacyjnym, które, jeśli zechcesz, pomogą odmienić Twoje życie
tak, abyś po powrocie do środowiska otwartego mógł normalnie
funkcjonować, abyś nie wdawał się w konflikty z prawem, odzyskał ład
i kontrolę nad swoim życiem. Twój rozwój osobisty realizowany będzie
przez następujące działania wychowawcze: nauczanie, przygotowanie
do zawodu, organizację czasu wolnego oraz szeroko pojęte
wychowanie, co ściśle wiąże się z kształtowaniem u Ciebie
odpowiednich postaw, hierarchii wartości, pozytywnych zainteresowań,
motywacji do pracy i nauki, jak i przestrzeganiem przez Ciebie
panujących w placówce norm społecznych i moralnych.

Przyjęcie
do placówki
Przyjęcie wychowanka do placówki
podlega procedurze, która rozpoczyna
się od rozmowy z dyrektorem
zakładu. Przedstawi Ci on Twoje
prawa i obowiązki oraz zasady
Twojego
pobytu
w
placówce
w Świdnicy.

Po przybyciu do zakładu będziesz
zobowiązany oddać do depozytu
posiadane
pieniądze,
przedmioty
wartościowe, odzież i inne rzeczy,
których posiadanie jest zabronione.

Następnie czeka Cię rozmowa
z psychologiem, pedagogiem na
temat
środowiska
rodzinnego,
szkolnego i rówieśniczego. Udzielone

przez Ciebie informacje pomogą
w nawiązaniu współpracy z Twoimi
rodzicami czy opiekunami prawnymi.
Specjaliści przeprowadzą z Tobą
wywiad w celu oszacowania Twoich
mocnych i słabych stron, a to
wszystko po to, aby lepiej Cię poznać
i udzielić Ci wykwalifikowanej
pomocy. W trakcie całego pobytu w
placówce możesz poprosić o rozmowę
z każdym pracownikiem. Jeśli czegoś
nie wiesz, wystarczy zapytać!
Kolejny etap to badania lekarskie,
rozpoczną się one od spotkania
z pielęgniarką, a następnie z lekarzem
ogólnym i lekarzem psychiatrą.
Celem wizyty jest określenie Twojego
stanu zdrowia. Wówczas ustalone
zostaną ewentualne przeciwwskazania
zdrowotne mające znaczenie podczas
wykonywania pracy na warsztatach
szkolnych czy udziału w zajęciach
z wychowania fizycznego. Na koniec
otrzymasz szczegółową informacje
na temat prawdopodobnych chorób,
dolegliwości, przebytych urazach oraz
zażywanych
lekach.
Powinieneś
podczas tych badań opowiedzieć
o dotychczasowych schorzeniach,
leczeniu lub pobytach w szpitalach.

Każdy wychowanek rozpoczyna
swój pobyt od izby przejściowej,
w
której
maksymalnie
może
przebywać do 14 dni, a następnie

przydzielany
jest
do
grupy
wychowawczej. W tym czasie, jak już
wiesz, poddany zostaniesz badaniom
wstępnym oraz zabiegom higienicznosanitarnym. Przeprowadzane będą
z Tobą rozmowy tzw. poznawczoadaptacyjne po to, aby zapewnić Ci
w placówce poczucie bezpieczeństwa.
Pamiętaj, że o Twoim przyjęciu
niezwłocznie powiadomiony zostanie
sąd oraz rodzice/ prawni opiekunowie.

Po procesie adaptacji zostaniesz
przydzielony do jednej z grup
wychowawczych,
gdzie poznasz
wychowawców oraz wychowanków
jak i miejsce, które na najbliższe dni,
miesiące, może lata stanie się Twoim
drugim domem. Przydzielony zostanie
Ci także wychowawca patron. To on
pomoże załatwić wszelkie Twoje
sprawy życia codziennego (kontakty
z sądem, wszelkimi instytucjami
społecznymi, urzędami i rodziną).

Ze
wszelkimi
bieżącymi
problemami,
ważnymi
sprawami
zgłaszaj się do wychowawców,

ponieważ oni będą absolutnie najlepiej
zorientowani w Twojej sytuacji i w
sposób kompetentny udzielą Ci
pomocy.
Następnie nadejdzie moment na
spotkanie z nauczycielami w szkole
i warsztatach. Będą oni chcieli
rozeznać się, czy i jak duże posiadasz
zaległości w nauce, jakie posiadasz
plany dotyczące Twojej dalszej
edukacji
oraz
zainteresowania.
Otrzymasz
ogromną
szanse
nadrobienia deficytów w nauce,
nabędziesz
cenne
umiejętności
i wiadomości, będziesz mógł rozwijać
swoje zainteresowania, uczestnicząc
w
zajęciach
dodatkowych
i
konkursach.

Okres aklimatyzacji jest bardzo
ważny, pomoże Ci zapoznać się
z placówką, jej specyfiką oraz
sposobem funkcjonowania. W tym
czasie zasadnicze jest wypracowanie
pozytywnych relacji z pracownikami
i kolegami. Masz szansę poznać
formy/ metody pracy, nauki i
wychowania w zakładzie po to,
by właściwie funkcjonować w roli
wychowanka zakładu w Świdnicy.

SZKOŁA I WARSZTATY
Indywidualny Plan Resocjalizacji
We współpracy z pedagogiem, psychologiem i innymi pracownikami
placówki zostanie opracowany Twój Indywidualny Plan Resocjalizacji,
będący dokumentem zawierającym najważniejsze zadania, które
zobowiązany będziesz wykonywać podczas swojego pobytu
w zakładzie. Pamiętaj, iż ich pomyślna realizacja może w istotny sposób
wpłynąć na długość i jakość Twojego pobytu w placówce.

W naszej placówce funkcjonuje szkoła
podstawowa oraz szkoła branżowa I stopnia.
Otrzymasz w nich możliwość uzyskania
pełnego wykształcenia. Do szkoły będziesz
uczęszczał cztery dni w tygodniu, w godzinach
08.00-14.20 lub 14.45. Nauczyciele pomogą Ci
w pokonywaniu pojawiających się trudności
w nauce.

Indywidualny Plan Resocjalizacji obejmuje:
1. kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych wobec
wychowanka;
2. formy oddziaływań resocjalizacyjnych, do których
wychowanek może zostać włączony;
3. zakres, kierunki i formy nauczania, kształcenia
zawodowego, jakimi wychowanek ma zostać objęty,
w tym indywidualne obowiązki wychowanka wiążące
się z przebiegiem nauczania;
4. zakres współpracy z rodziną i innymi osobami w celu
doprowadzenia do integracji społecznej oraz
do usamodzielnienia się;
5. sposób i kryteria oceny przebiegu procesu
resocjalizacji;
6. charakterystyka
wychowanka
wg
systemu
diagnostycznego I’Level;
7. kierunki pracy wychowawczej;
8. Indywidualny Program Usamodzielnienia.

Twoja
praca
oraz
zaangażowanie
w edukację na pewno zostaną docenione
i nagrodzone zgodnie z regulaminem. Jeśli
Twoje zaległości w nauce stanowią kilka lat w
stosunku do Twojego wieku, otrzymasz
możliwość realizacji promocji śródrocznej,
która daje szansę zaliczenia dwóch klas
w jednym roku szkolnym, a co za tym idzie,
może znacząco skrócić czas Twojego pobytu
w placówce. Warunki stworzone w szkole wykwalifikowana kadra, szeroki wachlarz
pomocy
dydaktycznych
oraz
sprzęt
multimedialny pomogą Ci w przełamaniu
negatywizmu
szkolnego,
nadrobieniu
zaległości w nauce, osiągnięciu sukcesu.

SZKOŁA I WARSZTATY
Przy szkole funkcjonują równie
ważne i użyteczne warsztaty
szkolne, działają one przez sześć dni
w tygodniu, jednakże Ty będziesz
tam spędzał dwa dni w godzinach od
8.00 do 14.20, czasem do 15.00
Dopełniają one zajęcia szkolne, a
także kształcą w zawodzie stolarz
wychowanków szkoły branżowej
oraz przyuczają do zawodu malarztapeciarz i stolarz uczniów szkoły
podstawowej.
Jeżeli
zechcesz,
to możesz po szkole branżowej
zdawać egzamin potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe
zwany
„egzaminem zawodowym” będącym
formą oceny poziomu opanowania
wiadomości i umiejętności z zakresu
zawodu
stolarz
określonych
w
standardach
wymagań
edukacyjnych ustalonych odrębnymi
przepisami.

Czas wolny
W internacie funkcjonują koła zainteresowań umożliwiające Ci
aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijające Twoje
umiejętności, talenty i pasje. Masz możliwość czynnego udziału w
kołach: sportowym, kulinarnym, plastycznym, modelarskim,
turystycznym oraz muzycznym w zależności od tego, które z nich w
danym roku szkolnym działa. Przez wychowawców internatu
prowadzony jest również wolontariat na rzecz Schroniska dla Zwierząt
w Świdnicy, dzięki czemu możesz zostać jednym z wolontariuszy
udzielających bezinteresownej pomocy potrzebującym zwierzętom.

Oferta
kształcenia
wzbogacona jest w naszej
placówce o możliwość
realizowania kursów, które
podniosą Twoje zawodowe
kwalifikacje takie jak:
brukarz, malarz- tapeciarz,
spawacz, operator wózków
jezdniowych w transporcie
wewnątrzzakładowym oraz
kurs ocieplania budynków.
Udział w nich pomoże Ci
w zdobyciu pracy po
opuszczeniu zakładu.

Zakład oferuje Ci również udział w innych formach aktywności
dających możliwość przebywania poza placówką, a są to wyjścia i
wyjazdy sportowe na basen, lodowisko, mecze, rozmaite wycieczki,
zimowiska, obozy wakacyjne, czy wyjścia do kina. Możesz brać udział
w
rozmaitych
konkursach
wewnątrzzakładowych,
jak
i poza zakładem, które pomogą Ci sprawdzić swoje zdolności i
umiejętność w przeróżnych dziedzinach życia. Korzystanie z wyżej
wymienionych przyjemności łączy się z Twoim nienagannym
zachowaniem i jest formą nagrody.

Czas wolny

Czas wolny
Przebywając w placówce, możesz także rozwijać swoje
zainteresowania, odwiedzając bibliotekę szkolną dostępną dla każdego
wychowankach w wyznaczonych godzinach pracy. Posiada ona bogaty
księgozbiór, najnowsze pozycje, bestsellery oraz interesujące magazyny
i czasopisma. Bibliotekarz pomoże Ci wybrać lekturę odpowiednią dla
Ciebie i służy poradą.
Jeśli zechcesz, możesz skorzystać z pomocy duszpasterskiej, gdyż
w placówce zatrudniony jest kapelan (ksiądz) wykonujący swoje
obowiązki w placówkach zamkniętych, odprawia on msze na terenie
zakładu oraz organizuje uroczystości związane z przyjmowaniem przez
wychowanków sakramentów takich, jak chrzest, komunia,
bierzmowanie.

Popołudniami organizowane są również grupowe lub indywidualne
spotkania z psychologiem lub pedagogiem. Zespół DiagnostycznoKorekcyjny oferuje zajęcia: socjoterapię grupową, zajęcia
psychoedukacyjne, terapię i profilaktykę uzależnień, terapię
Biofeedback, zajęcia relaksacyjne, plastyczne, muzyczne i aktorskie
oraz realizację zadań programu „Dla Ciebie - Dla Mnie”
(uwzględniającego pomoc dzieciom upośledzonym we współpracy
z Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach). Na pewno znajdą się
pośród nich zajęcia odpowiadające Twoim potrzebom.

Czas wolny

Jeśli przebywając w zakładzie poprawczym uzyskasz pełnoletniość,
pracownicy pomogą Ci w uzyskaniu ważnych dokumentów np. dowodu
osobistego, pomogą złożyć wniosek o przydział mieszkania
i poprowadzą dokumentację procesu Twojego usamodzielnia.
Zaobserwowane postępy w Twojej pracy nad sobą, dobre wybory
życiowe oraz sukcesy umożliwią Ci wcześniejsze opuszczenie zakładu
w ramach art. 86 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (upn),
czyli przedterminowego, warunkowego zwolnienia z zakładu
poprawczego. Możesz skorzystać także z formy usamodzielnienia
w ramach art. 90 upn, czyli umieszczenia poza zakładem tytułem próby,
gdzie możesz się uczyć bądź pracować w warunkach wolnościowych
będąc nadal wychowankiem zakładu. Bez względu na to z jakiej formy
usamodzielnienia skorzystasz, placówka pomoże Ci, ułatwiając kontakt
np. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy
Społecznej znajdującym się w Twojej miejscowości, placówkami
wsparcia rodzinnego, tudzież innymi instytucjami.

Na wszelkie dodatkowe pytania, pojawiające się
podczas Twojego pobytu w zakładzie, odpowiedzą
Ci dyrektor, dyrektor szkół oraz kierownik
internatów i wychowawcy.

Dodatkowe
informacje
1. Odwiedziny
Podczas
Twojego
pobytu
w zakładzie masz prawo być
odwiedzany
przez
najbliższych
w ramach odnawiania i utrwalania więzi
rodzinnych.
W
Zakładzie
Poprawczym
i
Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy
odwiedziny odbywają się w każdą
niedzielę i święta w godzinach 10.00 –
13.00
w
internacie
w
sali
konferencyjnej.
Dopuszczalne
są
odwiedziny bliskich w innych dniach i
godzinach za zgodą dyrektora lub innej
osoby do tego wyznaczonej.
Musisz
mieć
świadomość,
iż dyrektor placówki może odmówić
widzenia osobom:
−
−
−
−

nieposiadającym
dokumentu
(wraz
ze
zdjęciem)
stwierdzającego tożsamość;
będącym
pod
wpływem
alkoholu lub innych środków
odurzających;
osobom niepełnoletnim bez
asysty
twojego
opiekuna
prawnego

−

innym osobom niż rodzina,
negatywnie wpływającym na
przebieg Twojej resocjalizacji.

O wyżej wymienionych przypadkach
powiadamiamy Ciebie oraz sąd
rodzinny, do którego dyspozycji
pozostajesz.
Po zakończeniu odwiedzin rzeczy
przyniesione
dla
ciebie
przez
odwiedzających zostaną sprawdzone
przez strażnika a następnie Tobie
przekazane. Po odbytych odwiedzinach
możesz spodziewać się kontroli
osobistej przed powrotem do grupy.

Zakazuje się również osobom
odwiedzającym wnoszenia na salę
konferencyjną telefonów komórkowych,
zobowiązani są oni do wcześniejszego
wyłączenia i pozostawienia aparatów
telefonicznych
w
szafkach
depozytowych znajdujących się w
budynku internatu. Sprzęt można
odebrać przed opuszczeniem placówki.

Możesz otrzymywać również paczki,
których odbiór zobowiązany jesteś
pokwitować. Musisz jednak pamiętać,
że zostaną one poddane kontroli, zatem
przedmioty niebezpieczne znajdujące
się w nich oraz żywność niezdatna do
spożycia zostaną zatrzymane.

3. Kontakt
telefoniczny
Pamiętaj, że osoby odwiedzające
mogą
przekazywać
Ci
wyroby
tytoniowe
tylko
oryginalnie
zapakowane
za
pośrednictwem
wychowawcy. Mogą również przekazać
Ci środki pieniężne przelewem na konto
depozytowe
naszej
placówki,
przekazem
pocztowym
lub
za
pośrednictwem wychowawcy.

W naszej placówce obowiązuje
bezwzględny
zakaz
przywozu
i wnoszenia na teren placówki alkoholu,
substancji odurzających, substancji
niebezpiecznych
oraz
wszelkiego
rodzaju niebezpiecznych przedmiotów!

2. Korespondencja
Posiadasz prawo otrzymywania
i wysyłania korespondencji, ale osobista
korespondencja
może
zostać
skontrolowana i zatrzymana przez
dyrektora zakładu wtedy, gdy zawiera
treści niewychowawcze, podżegające do
łamania
regulaminu,
zwroty
z
podkultury
przestępczej
lub
wulgaryzmy.
O
zatrzymanej
korespondencji będziesz powiadomiony
i otrzymasz ją w momencie opuszczenia
przez Ciebie zakładu poprawczego.

Podczas swojego pobytu możesz
utrzymywać
kontakt
telefoniczny
z najbliższymi osobami. Rozmowy
telefoniczne od rodziców i opiekunów
prawnych nie podlegają ograniczeniom
z tytułu ilości otrzymywanych połączeń.
Musisz jednak pamiętać, że rozmowy
telefoniczne możesz prowadzić w czasie
wolnym czyli wtedy, gdy nie będą one
przeszkadzać w Twoich obowiązkach
takich jak zajęcia programowe oraz
godziny nauki własnej. Czas trwania
rozmowy ni może przekroczyć 20
minut. Podczas rozmowy z rodzicem
czy prawnym opiekunem wychowawca
każdorazowo udzielić może mu
informacji
na
temat
Twojego
zachowania oraz Twoich postępów w
resocjalizacji.

4. Kieszonkowe
Jeśli w rozmowie pojawią się treści
demoralizujące, podżegające do łamania
regulaminu, propagowane są w niej
zwroty z tzw. „drugiego życia” lub
wulgaryzmy wówczas zostaje ona
natychmiast przerwana.

Pamiętaj rozmowa telefoniczna
na koszt placówki jest jedną z nagród
za dobre zachowanie i postępy
w
resocjalizacji.
Jeśli
rozmowa
telefoniczna
jest
istotna
np.
wychowanek
musi
poinformować
rodziców o ważnym wydarzeniu lub
zasięgnąć
istotnych
informacji,
wówczas może otrzymać zgodę od
wychowawcy patrona pomimo braku
formalnej nagrody.

Masz obowiązek
zakładu w ściśle
terminie!
Każdy
wychowanek
otrzymuje
kieszonkowe, a prawo do niego nabywa
od dnia następnego po doprowadzeniu
do
zakładu,
w
wysokości
proporcjonalnej do czasu przebywania
w zakładzie. Musisz pamiętać, iż
wysokość kieszonkowego wynosi jest
od oceny miesięcznej wychowanka.
Szczegóły znajdziesz u wychowawcy
w
Regulaminie
Przyznawania
Kieszonkowego
w
Zakładzie
Poprawczym w Świdnicy.

5. Przepustki

Rozmowy
telefoniczne
zarówno
przychodzące, jak i wychodzące
podlegają rejestracji w karcie rozmów
telefonicznych.

zgodzić się na udzielenie przepustki
wychowankowi przed upływem wyżej
wymienionego czasu (3 miesięcy).

Pierwsza przepustka przysługuje
wychowankowi po 3 miesiącach pobytu
w zakładzie. Wyjazd odbywa się pod
opieką osoby dorosłej – rodzica lub
osoby wskazanej przez niego. Każda
przepustka trwa maksymalnie do 3 dni.
W
wyjątkowych,
indywidualnych
przypadkach dyrektor zakładu może

powrócić do
wyznaczonym

Gdy tego nie zrobisz, a dojdzie
do ujawnienia posiadanych przez
Ciebie,
wyżej
wymienionych
przedmiotów możesz zostać ukarany
zgodnie z regulaminem, jednym
z
obowiązujących
środków
dyscyplinarnych.

Urlop przysługuje Ci w wymiarze do
55 dni w roku w okresie wakacyjnym i
świątecznym.
Szczegółowe zasady udzielania
przepustek znajdziesz w Regulaminie
Wychowanka Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

6. Przedmioty
niedozwolone
Przedmiotami
w zakładzie są:
•
•

niedozwolonymi

telefon komórkowy, który jeśli
posiadasz, musisz zdać do
depozytu,
pieniądze, jeśli znalazłeś się
w ich posiadaniu (otrzymałeś
od rodziny, przyjaciół lub
innych osób) musisz przekazać
je wychowawcy, a on wpisze je
na Twoje indywidualne konto.

7. Zwolnienie
z placówki
Zwolnienie wychowanka z placówki
następuje po stosownym orzeczeniu
sądu i wydaniu nakazu zwolnienia lub z
chwilą ukończenia przez Ciebie 21 roku
życia.

Nagrody i środki dyscyplinarne
Podczas pobytu w zakładzie masz możliwość korzystania z szeregu nagród,
które na podstawie wcześniej złożonego przez pracownika pedagogicznego,
umotywowanego wniosku przyznaje dyrektor zakładu. Nagrody udzielane są
wychowankom za właściwe zachowanie, wyróżniające wykonywanie
obowiązków, wzorowe przestrzeganie regulaminu zakładu poprawczego lub
osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce. W sytuacjach uzasadnionych
względami wychowawczymi wychowankowi może zostać udzielona
jednorazowo więcej niż jedna nagroda. Musisz wiedzieć, że nagroda
obowiązuje od momentu ogłoszenia decyzji dyrektora w tej sprawie.

Nagrodą jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

pochwała,
list pochwalny do rodziców albo opiekuna,
list pochwalny do sądu rodzinnego,
zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu,
nagroda rzeczowa lub pieniężna,
zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach
szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób
najbliższych,
zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych,
zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych
i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem,
skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka
dyscyplinarnego,
udzielenie przepustki na okres 3 dni,
udzielnie urlopu,
podwyższenie kieszonkowego na okres 3 miesięcy do
wysokości 4,5% kwoty bazowej.

jeśli:

Dyrektor zakładu może zastosować wobec Ciebie środek dyscyplinarny

−
−
−

nie wykonujesz obowiązków wynikających z ustawy (wychowanek
podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych
w art. 95ce upn.) lub regulaminu ustalonego w zakładzie,
Twoje zachowanie godzi w dobro innych osób;
uciekniesz z placówki lub nie powrócisz z przepustki/ urlopu
w określonym terminie, a nieobecność ta będzie nieusprawiedliwiona.

Pamiętaj, iż przy zastosowaniu środka dyscyplinarnego uwzględnia się
w szczególności rodzaj oraz okoliczności Twojego nieodpowiedniego
zachowania, Twój stosunek do zaistniałej sytuacji, dotychczasową postawę,
cechy osobowości oraz Twój stan zdrowia. Środek dyscyplinarny stosuje się
niezwłocznie!

Środkiem dyscyplinarnym jest:
1.
2.
3.

upomnienie,
nagana,
zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu
nieletniego,
4. zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego,
5. cofnięcie zezwolenia albo nieudzielenie zezwolenia na rozmowy telefoniczne
na koszt zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami
albo opiekunami,
6. obniżenie kieszonkowego nie mniej niż do 0,5% kwoty bazowej, na okres
do 3 miesięcy,
7. cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres
do 3 miesięcy,
8. cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach
oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem na okres do 3
miesięcy,
9. cofnięcie zgody albo nieudzielenie zgody na wyjście poza teren zakładu na
okres do 3 miesięcy,
10. nieudzielenie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w
razie ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z
udzielonego urlopu lub przepustki z zakładu.

Prawa i obowiązki
wychowanka
Wychowanek w zakładzie poprawczym ma prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej.
2. Ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem
i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa.
3. Dostępu do informacji o obowiązującym w zakładzie
regulaminie, nagrodach, środkach dyscyplinarnych, ofercie
resocjalizacyjnej zakładu.
4. Pełnej informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego.
5. Wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych.
6. Odzieży,
bielizny,
obuwia,
materiałów
szkolnych,
podręczników, sprzętu i środków czystości.
7. Dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
8. Ochrony więzi rodzinnych.
9. Utrzymywania korespondencji z ograniczeniami wynikającymi
z przepisów prawa.
10. Możliwości kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem
wychowanka, na terenie zakładu bez udziału innych osób.
11. Opieki i pomocy psychologicznej.
12. Składnia skarg, próśb i wniosków.

Wychowanek w zakładzie poprawczym ma obowiązek:
1. Przestrzegać Regulaminu Wychowanka Zakładu Poprawczego i
Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy oraz ustalonego rozkładu
zajęć w zakładzie.
2. Przestrzegać
zasad
bezpieczeństwa
i
powiadamiania
przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla
porządku, środowiska, zdrowia lub mienia.

3. Aktywnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji.
4. Wykonywać polecenia przełożonych.
5. Odnosić się do wychowanków oraz innych osób
z poszanowaniem ich godności.
6. Dbać o stan zdrowia i higienę osobistą.
7. Dbać o schludny wygląd i kulturę słowa.
8. Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach,
w których przebywa.
9. Przekazywać do depozytu pieniądze, dokumenty i rzeczy
wartościowe, a ponadto przedmioty, których posiadanie jest
niezgodne z regulaminem.
10. Wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym
związane z funkcjonowaniem zakładu.
11. Powracać z urlopów i przepustek w terminach ustalonych przez
dyrektora zakładu.
Wychowankowi Zakładu Poprawczego w Świdnicy zabrania się:
1. Samowolnego opuszczania pomieszczeń i terenu zakładu.
2. Nabywania i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków
i innych substancji odurzających.
3. Wykonywania i posiadania przedmiotów niebezpiecznych
i zabronionych, w szczególności narzędzi do cięcia metalu,
środków służących do obezwładniania, broni, środków
odurzających, substancji psychotropowych oraz alkoholu.
4. Posługiwania się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi,
obelżywymi, albo gwarą używaną w podkulturach o charakterze
przestępczym.
5. Dokonywania sobie lub innym wychowankom tatuaży
i okaleczeń.
6. Uprawiania gier hazardowych oraz samowolnej wymiany
z innymi wychowankami odzieży, obuwia i innych przedmiotów.
7. Namawiania do buntu, nieprzestrzegania regulaminu zakładu oraz
zachowań agresywnych.
8. Tworzenia grup podkultury o charakterze przestępczym.
9. Palenia tytoniu w niedozwolonym miejscu i czasie.

JEŚLI PODCZAS POBYTU W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM
NARUSZONE ZOSTANĄ TWOJE PRAWA POINFORMUJ NAS
O TYM, A WÓWCZAS BĘDZIEMY MOGLI UDZIELIĆ CI POMOCY.
MASZ RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SKONTAKTOWANIA SIĘ
Z PRACOWNIKAMI NIŻEJ WYMIENIONYCH INSTYTUCJI
W SYTUACJI, GDY NIKT W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM NIE
BĘDZIE MÓGŁ ROZWIĄZAĆ TWOJEGO PROBLEMU.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
e-mail: mikolaj@fdds.pl
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32,
00-450 Warszawa
e- mali: rpd@brpd.gov.pl
tel. (22) 583 66 00

Helsińska Fundacja Praw
Człowieka
ul. Zgoda 11,
00-018 Warszawa
e- mali: hfhr@hfhr.pl
tel. 22 5564440
Rzecznik Praw Obywatelskich
ul. Wierzbowa 5,
50-056 Wrocław
tel. (71) 34 69 100
Ministerstwo Sprawiedliwości
w Warszawie
Aleje Ujazdowskie 11,
00- 950 Warszawa
tel. 22 23 90 740

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
tel. 0 800121212 czynny
w godzinach 08.15 –
20.00

Fundacja na Rzecz Dzieci ze
Środowisk Zagrożonych Plus
Al. Kasztanowa 4a,
30-227 Kraków
e-mali: spinplus@bci.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6,
00-629 Warszawa
tel. 22 6269419
e-mail: kopd@kopd.pl

Komenda Powiatowa Policji
w Świdnicy
ul. Jagiellońska 23,
58-100 Świdnica
Oficer Dyżurny
Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy
tel. 74 85 82 200, 74 85 82 219

Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14,
58-100 Świdnica
e- mail: sos@post.pl
tel. 74 8518300

