Badanie poziomu bezpieczeństwa
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w
Radzionkowie
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/19

Badanie zostało przeprowadzone 07.02.2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Radzionkowie. Ankietą objęto 45 wychowanek
przebywających w tym czasie w placówce.

1. Do placówki zostałam przyjęta:
a) po 20.06.2018: 28 głosów (62,22 %)
b) przed 20.06.2018: 17 głosów (37,78%)
Staż pobytu w placówce

a. po 20.06.2018

b. przed 20.06.2018

2. Jak zostałam przyjęta w ośrodku (odpowiadały tylko
wychowanki przyjęte do placówki po 20.06.2018):
a) życzliwie: 23 głosy (82,14%)
b) mało życzliwie: 5 głosów (17,86 %)
c) nieżyczliwie: 0 głosów (0 %)
Przyjęcie do placówki

a. życzliwie

b. mało życzliwie
c. nieżyczliwie

Uzasadnienie odpowiedzi:
A. Życzliwie

B. Mało życzliwie
1) 3 głosy (10,71%)- brak uzasadnienia
2) 1 głos (3,57%)- dziewczyny były
wredne
3) 1 głos (3,57%)- pierwsze zebranie było
o mnie, że nic nie umiem

1) 14 głosów (50%)- dziewczyny rozmawiały ze
mną, opowiadały jak tu jest, wspierały mnie i
pomagały mi
2) 11 głosów (39,28%)- dorośli dobrze mnie
przyjęli
3) 5 głosów (17,85%)- było miło i sympatycznie.
4) 3 głosy (10,71%)- brak uzasadnienia

C. Nieżyczliwie
1) 0 głosów (0%)

Uzasadnienie przyjęcia do placówki przez wychowanki
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3. Kto miał największy wpływ na twoje poczucie bezpieczeństwa, na
czyją pomoc mogłaś w tym okresie najbardziej liczyć:
a) koleżanek: 21 głosów (75%)
b) wychowawców: 19 głosów (68,8%)
c) psychologa: 5 głosów (17,8%)
d) pedagoga: 2 głosy (7,14%)
e) kierownika internatu: 0 głosów (0%)
f) dyrektora szkoły: 2 głosy (7,14%)
g) nauczycieli: 2 głosy (7,14%)
h) rodziców: 11 głosów (39,3%)
i) inne odpowiedzi (chłopak, przyjaciel, ja sama):
3 głosy (10,71%)
Wsparcie w okresie adaptacyjnym
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4. Moje obawy związane z pobytem w placówce po
przyjęciu do MOW w Radzionkowie:
a) zwiększyły się: 2 głosy (7,14% )
b) zmniejszyły się: 25 głosów (89,3 % )
c) brak odpowiedzi: 1 głos (3,6%)

Obawy związane z przybyciem do placówki

a.
b.
c.

Uzasadnienie przeżywanych obaw:
A. Zwiększyły się
1) 1 głos (3,57%)- dowiedziałam się
jakie tu są dziewczyny i co potrafią
złego zrobić
2) 1 głos (3,57%)- brak uzasadnienia

B. Zmniejszyły się
1) 7 głosów (25%)- zobaczyłam jak tu jest
(nie ma narkotyków, ośrodek bez
przemocy i można się rozwijać)
2) 9 głosów (32,14%)- otrzymałam
wsparcie od koleżanek
3) 12 głosów (42,85%)- otrzymałam
wsparcie od dorosłych w ośrodku
4) 4 głosy (14,28%)- brak uzasadnienia

Uzasadnienie przeżywanych obaw
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5. Uważam, że w placówce poziom bezpieczeństwa jest:
a) duży: 20 głosów (44,45%)
b) średni: 25 głosy (55,55%)
c) mały: 0 głosów (0%)

Poziom bezpieczeństwa w placówce

a. duży
b. średni
c. mały

6. Czy na terenie placówki spotkałaś się z przejawami
przemocy ?
a) tak: 35 głosów (77,78%)
b) nie: 10 głosów (22,22%)

Przemoc na terenie placówki

a. tak
b. nie

7. Czy na terenie placówki byłaś?

a) świadkiem przemocy: 24 głosów (68,6%)
b) ofiarą przemocy: 18 głosów (51,4%)
c) sprawcą przemocy: 12 głosów (34,3%)

Przemoc w placówce
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7a. Analiza z wykazaniem powiązań w pełnionych
rolach:
a) tylko świadkiem przemocy: 13 głosów (37,14%)
b) tylko ofiarą przemocy: 9 głosów (25,71%)
c) tylko sprawcą przemocy: 5 głosów (14,28%)
d) zarówno świadkiem jak i ofiarą przemocy: 4 głosy
(11,43%)
e) zarówno świadkiem jak i sprawcą przemocy: 2 głosy
(5,71%)
f) zarówno ofiarą jak i sprawcą przemocy: 0 głosów (0%)
g) zarówno świadkiem, ofiarą i sprawcą przemocy:
5 głosów (14,28%)
Przemoc w placówce
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8. Jaka była to forma przemocy?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) przezywanie: 29 głosów (82,8%)
b) wyśmiewanie: 27 głosów (77,14%)
c) zaczepianie: 9 głosów (25,71%)
d) szturchanie: 9 głosów (25,71%)
e) kopanie: 4 głosy (11,43%)
f) zabieranie jedzenia: 1 głos (2,86%)
g) niszczenie rzeczy: 3 głosy (8,57%)
h) wymuszenie pieniędzy: 0 głosów (0%)
i) kradzieże: 7 głosów (20%)
j) straszenie pobiciem: 12 głosów (34,28%)
k) pobicie: 1 głos (2,86%)
l) rozbój: 0 głosów (0%)
ł) inne (obgadywanie, popchnięcie, uderzenie w ramię, wrzucanie śnieżki
za bluzkę, groźby, że „wsadzi mi się coś gdzieś”): 5 głosów (14,28%)

Formy przemocy
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9. Czy powiadomiłaś kogoś o tym fakcie?

a) tak: 25 głosów (71,43%)
b) nie: 10 głosów (28,57%)
Szukanie pomocy

tak.
nie.

10. Jeżeli tak, to kogo?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) wychowawcę: 23 głosy (92%)
b) psychologa: 2 głosy (8%)
c) pedagoga: 0 głosów (0%)
d) kierownika internatu: 0 głosów (0%)
e) dyrektora szkoły: 2 głosy (8%)
f) nauczyciela: 5 głosów (20%)
g) koleżankę z grupy/ klasy: 5 głosów (20%)
h) rodziców: 4 głosy (16%)
i) inne (chłopaka): 1 głos (4%)

Wspieranie ofiar przemocy
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11. Gdzie zdarzenie miało miejsce?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) w szkole: 25 głosów (71,43%)
b) w internacie: 22 głosy (62,86%)
c) na terenie grupy wychowawczej: 12 głosów (34,28%)
d) w innym miejscu: 1 głos (2,86%)

Miejsce przemocy
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12. Jak często dzieje się coś złego w placówce?
a) bardzo często: 0 głosów (0%)
b) często: 9 głosów (25,71%)
c) rzadko: 20 głosów (57,14%)
d) bardzo rzadko: 6 głosów (17,14%)

Częstotliwość zachowań przemocowych
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13. Kiedy dzieje się coś złego w ośrodku?
a) rano: 1 głos (2,86%)
b) w czasie zajęć szkolnych: 19 głosów (54,28%)
c) po południu: 10 głosów (28,57%)
d) wieczorem: 11 głosów (31,43%)
e) w nocy: 0 głosów (0%)

Pora zachowań przemocowych
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14. Czy sprawca przemocy ponosi konsekwencje na
terenie placówki?
a) tak: 30 głosów (85,72%)
b) nie: 5 głosów (14,28%)

tak.
nie.

15. Jeżeli tak, to jakie?
a) przeniesienie do innej grupy: 14 głosów (46,6%)
b) przekierowanie do innej placówki: 11 głosów (31,43%)
c) ograniczenie przywilejów: 16 głosów (53,33%)
d) prace na rzecz grupy, placówki: 11 głosów (31,43%)
e) notatka do sądu: 9 głosów (30%)
f) zawiadomienie Policji: 2 głosy (6,66%)
g) Inne (jak zdecydują wychowawcy, skrócenie przepustki i wyjazdu,
ograniczenie prawa do telefonu, nie wiem: 4 głosy (13,33%)

Konsekwencje przemocy
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16. Czy uważasz, że na terenie placówki przemoc stosowana jest
także wobec osób dorosłych?
a) tak: 15 głosów (42,86%)
b) nie: 20 głosów (57,14%)

Poziom bezpieczeństwa w placówce

a. tak

b. nie

17. Jeśli tak to jaką przyjmuje formę?
a) wyzywanie, przeklinanie, ubliżanie: 10 głosów (66,66%)
b) pyskowanie, krzyk: 5 głosów (33,33%)
c) śmianie się prosto w twarz: 3 głosy (20%)
d) szarpanie: 2 głosy (13,33%)
e) rzucanie się do gardła: 1 głos (6,66%)
f) chamstwo: 1 głos (6,66%)
g) brak szacunku: 1 głos (6,66%)

Formy przemocy
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18. W ośrodku czuję się:
a) bezpiecznie: 30 głosów (66,66%)
b) średnio bezpiecznie: 15 głosów (33,33%)
c) mało bezpiecznie: 0 głosów (0%)
Bezpieczeństwo w placówce

a. bezpiecznie
b. średnio
bezpiecznie

c. mało bezpiecznie

19. Na moje poczucie bezpieczeństwa wpływ mają
(zaznacz trzy odpowiedzi)
a) atmosfera w grupie/ klasie: 30 głosów (66,66%)
b) wsparcie ze strony dorosłych: 29 głosów (64,44%)
c) wsparcie ze strony koleżanek: 20 głosów (44,44%)
d) pomoc psychologa: 11 głosów (24,44%)
e) rozwiązywanie problemów podczas zebrań grupowych: 16 głosów (35,55%)
f) swoboda wypowiedzi i możliwość rozwijania się: 9 głosów (20%)
g) inne (rodzina, chłopak, ja sama): 3 głosy (6,66%)
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20. Jakie są twoje propozycje na poprawę
bezpieczeństwa w naszej placówce (wymień trzy)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

nic nie trzeba poprawiać, jest bezpiecznie: 12 głosów (26,66%)
zwracanie uwagi na przemoc, zgłaszanie dorosłym: 10 głosów (22,22%)
brak odpowiedzi: 7 głosów (15,55%)
częstsze wyciąganie konsekwencji, nie pobłażanie: 5 głosów (11,11%)
więcej społeczności ośrodka, apele szkolne poświęcone przemocy: 5 głosów (11,11%)
mniej kłótni, chamstwa, więcej szacunku: 4 głosy (8,88%)
nie uleganie prowokacjom: 4 głosy (8,88%)
dorośli powinni mieć inne nastawienie do nas, większą uwagę: 3 głosy (6,66%)
nauczyciele powinni stać na dyżurach podczas przerw: 2 głosy (4,44%)
więcej wycieczek społeczności: 2 głosy (4,44%)
monitoring i więcej oświetlenia, trzymanie języka za zębami, zamurowanie wnęk, lepsze
odśnieżanie przed szkołą, lepsza opieka medyczna i wnoszenie mniej życia prywatnego
do grupy (dziewczyny wyżywają się gdy w domu mają źle): po 1 głosie (2,22%)
Propozycje poprawy bezpieczeństawa w placówce
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Wnioski:
1. Badaniem objęto grupę 45 wychowanek przebywających w dniu 7 lutego 2019 w
placówce. 28 z nich stanowią dziewczęta przebywające w placówce do pół roku.
Natomiast 17 stanowią dziewczęta przebywające w ośrodku powyżej pół roku.

2. Badaniem okresu adaptacyjnego objęto wychowanki przebywające w placówce do
pół roku (28 osób). Pozostała część podopiecznych wypowiedziała się na temat tego
okresu w poprzednim badaniu tj. w czerwcu 2018.
3. Wychowanki przybyłe do placówki po 20 czerwca 2018 w większości zostały
przyjęte do niej życzliwie 82,14%. Stało się tak dzięki dużemu wsparciu ze strony
dłużej przebywających w ośrodku wychowanek 50% oraz wychowawców 39,28%.
Pięć wychowanek (17,85%) uznało, że było miło i sympatycznie natomiast trzy
dziewczyny nie podały żadnego uzasadnienia.
4. Zdecydowana większość podopiecznych 89,3% została mile zaskoczona zasadami
obowiązującymi w ośrodku, co spowodowało zmniejszenie obaw związanych z
przyjęciem do placówki. Tylko dwie wychowanki uznały, że ich obawy wzrosły. Jedna
uzasadniła to wiedzą na temat tego do czego zdolne są dziewczyny przebywające w
ośrodku, druga nie wskazała przyczyny.

Wnioski:
5. Placówka jest miejscem bezpiecznym 44,45% i średnio bezpiecznym 55,55%
dla przebywających w niej wychowanek.

6. Placówka nie jest jednak miejscem wolnym od przemocy. Ponad 2/3
wychowanek (77,78%) spotkała się na terenie ośrodka z przemocą.
7. Wśród wychowanek, które uczestniczyły w zjawisku przemocy 68,6% było
świadków przemocy, 34,3% sprawców przemocy i 51,4% ofiar przemocy. Dane
uzyskane od ankietowanych wykazały, iż wychowanki pełniły różne role w
sytuacjach przemocowych. Niektóre z nich klasycznie pełniły jedną z określonych
ról (sprawca, ofiara, świadek), natomiast część w różnych sytuacjach
przyjmowała różne role (świadek i ofiara, świadek i sprawca). Nie odnotowano
połączenia ról ofiary i sprawcy przemocy.

Wnioski:
8. Przemoc w większości polegała na: przezywaniu 82,8%, wyśmiewaniu 77,14%
oraz straszeniu pobiciem 34,28%. Zdarzały się także zaczepiania 25,71%,
szturchania 25,71% oraz kradzieże 20%. Pojedyncze osoby przyznały się także, iż
uczestniczyły w kopaniu, niszczeniu rzeczy, pobiciu czy zabieraniu jedzenia.
Ankietowane wskazały także inne formy przemocy jak: obgadywanie,
popchnięcia czy groźby. W większości przypadków informowano o incydencie
dorosłych (71,43%). W 92% byli to wychowawcy. Zdarzenia miały miejsce
zarówno w szkole 71,43% jak i w internacie 62,86%.

9. Zachowania przemocowe na terenie placówki pojawiają się rzadko 57,14%.
Dziewięć wychowanek (25,71%) uznało jednak, iż w placówce takie zachowania
pojawiają się często. Jeżeli już dzieje się coś złego w placówce to najczęściej ma
to miejsce w szkole 54,28% oraz w porze popołudniowej 28,57% i wieczorem
31,43%.
10. 85,72% wychowanek jest przekonana, iż sprawca przemocy każdorazowo
ponosi za nią konsekwencje. Najczęściej jest to: ograniczenie przywilejów
53,33%, zmiana grupy wychowawczej 46,6%, karne przekierowanie do innego
ośrodka 31,43%, prace na rzecz grupy, placówki 31,43% oraz notatka do sądu
30%.

Wnioski:
11. Wychowanki obserwują także zjawisko przemocy stosowanej wobec osób
dorosłych 42,86%. Przyjmuje ona najczęściej formę: wyzywania, przeklinania i
ubliżania 66,66%. Zdarza się również pyskowanie, krzyk 33,33% oraz śmianie się
prosto w twarz 20%. Pojedyncze wychowanki zwróciły także uwagę na:
szarpanie, rzucanie się do gardła, chamstwo i brak szacunku.
12. Na poczucie bezpieczeństwa w placówce największy wpływ mają: atmosfera
w grupie/klasie 66,66%, wsparcie ze strony dorosłych 64,44% oraz wsparcie ze
strony wychowanek 44,44 %.
12. Najwięcej wychowanek 26,66% uważa, że w placówce jest bezpiecznie i nic
nie trzeba poprawiać. 22,22% ankietowanych uważa, że warto zwracać uwagę na
przemoc i zgłaszać ją dorosłym. Należy także zaostrzyć wyciąganie konsekwencji i
nie pobłażać sprawcom przemocy 11,11%. Wskazane jest robić więcej
społeczności ośrodka i apeli szkolnych poświęconych przemocy w placówce
11,11%. Pojedyncze wychowanki uważają również, iż aby czuć się bezpieczniej
należałoby: nie ulegać prowokacjom, mniej się kłócić, darzyć szacunkiem, dorośli
powinni zmienić nastawienie do wychowanek, nauczyciele zaś stać na dyżurach.
Był też głos, że należy założyć monitoring, trzymać język za zębami, zamurować
wnęki i odśnieżać przed szkołą.

