Badanie poziomu bezpieczeństwa
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w
Radzionkowie
w drugim semestrze roku szkolnego 2019/20

Badanie zostało przeprowadzone 12.06.2020 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Radzionkowie. Ankietą objęto 59 wychowanek
przebywających w tym czasie w placówce.

1. Do placówki zostałam przyjęta:
a) po 09.01.2020: 7 głosów (11,9 %)
b) przed 09.01.2020: 52 głosów (88,1%)
Staż pobytu w placówce

a. po 09.01.2020

b. przed 09.01.2020

2. Jak zostałam przyjęta w ośrodku (odpowiadały tylko
wychowanki przyjęte do placówki po 09.01.2019):
a) życzliwie: 6 głosów (85,7 %)
b) mało życzliwie: 1 głos (14,3 %)
c) nieżyczliwie: 0 głosów (0 %)
Przyjęcie do placówki

a. życzliwie

b. mało życzliwie
c. nieżyczliwie

Uzasadnienie odpowiedzi:
A. Życzliwie

B. Mało życzliwie

1) 5 głosów (71,4%)- dziewczyny są życzliwe i
miłe, zaopiekowały się mną, szybko złapałam
z nimi kontakt
2) 1 głos (14,3%)- brak uzasadnienia

1) 1 głos (14,3%)- dziewczyny mnie
unikały, byłam smutna bo nikt nie chciał
ze mną rozmawiać

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: 5 głosów (71,4%)
b) wychowawców: 2 głosy (28,6%)
c) psychologa: 1 głos (14,3%)
d) pedagoga: 0 głosów (0%)
e) kierownika internatu: 0 głosów (0%)
f) dyrektora szkoły: 0 głosów (0%)
g) nauczycieli: 0 głosów (0%)
h) rodziców: 1 głos (14,3%)
i) inne odpowiedzi: 0 głosów (0%)
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: 0 głosów (0% )
b) zmniejszyły się: 7 głosów (100 % )
c) brak odpowiedzi: 0 głosów (0%)

Obawy związane z przybyciem do placówki

a.
b.
c.

Uzasadnienie przeżywanych obaw:
A. Zwiększyły się

B. Zmniejszyły się

1) 0 głosów (0%)

1) 2 głosy (28,6%)- zobaczyłam jak tu
jest (ośrodek bez przemocy)
2) 1 głos (14,3%)- otrzymałam
wsparcie od koleżanek
3) 1 głosy (14,3%)- była tu moja siostra
i opowiedziała mi jak tu jest
4) 1 głos (14,3%)-nie miałam obaw
5) 2 głosy (28,6%)- brak uzasadnienia

Uzasadnienie przeżywanych obaw
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5. Uważam, że w placówce poziom bezpieczeństwa jest:
a) duży: 28 głosów (47,5%)
b) średni: 31 głosów (52,5%)
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: 44 głosy (74,6%)
b) nie: 25 głosów (42,4%)

Przemoc na terenie placówki

a. tak
b. nie

7. Czy na terenie placówki byłaś?

a) świadkiem przemocy: 35 głosów (79,5%)
b) ofiarą przemocy: 9 głosów (20,4%)
c) sprawcą przemocy: 23 głosy (52,3%)

Przemoc w placówce
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7a. Analiza z wykazaniem powiązań w pełnionych
rolach:
a) tylko świadkiem przemocy: 12 głosów (27,3%)
b) tylko ofiarą przemocy: 1 głos (2,3%)
c) tylko sprawcą przemocy: 6 głosów (13,7%)
d) zarówno świadkiem jak i ofiarą przemocy: 6 głosów
(13,7%)
e) zarówno świadkiem jak i sprawcą przemocy: 4 głosy
(9,1%)
f) zarówno ofiarą jak i sprawcą przemocy: 2 głosy (4,6%)
g) zarówno świadkiem, ofiarą i sprawcą przemocy:
13 głosów (29,5%)
Przemoc w placówce
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8. Jaka była to forma przemocy?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) przezywanie: 39 głosów (88,6%)
b) wyśmiewanie: 37 głosów (84,1%)
c) zaczepianie: 18 głosów (40,1%)
d) szturchanie: 7 głosów (15,9%)
e) kopanie: 0 głosów (0%)
f) zabieranie jedzenia: 0 głosów (0%)
g) niszczenie rzeczy: 2 głosy (4,5%)
h) wymuszenie pieniędzy: 0 głosów (0%)
i) kradzieże: 7 głosów (15,9%)
j) straszenie pobiciem: 10 głosów (22,7%)
k) pobicie: 0 głosów (0%)
l) rozbój: 0 głosów (0%)
ł) inne : 0 głosów (0%)

Formy przemocy
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9. Czy powiadomiłaś kogoś o tym fakcie?

a) tak: 27 głosów (61,4%)
b) nie: 17 głosów (38,6%)
Szukanie pomocy

tak.
nie.

10. Jeżeli tak, to kogo?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) wychowawcę: 24 głosy (88,9%)
b) psychologa: 0 głosów (0%)
c) pedagoga: 0 głosów (0%)
d) kierownika internatu: 0 głosów (0%)
e) dyrektora szkoły: 0 głosów (0%)
f) nauczyciela: 6 głosów (22,2%)
g) koleżankę z grupy/ klasy: 8 głosów (29,6%)
h) rodziców: 6 głosów (22,2%)
i) inne (narzeczonego): 1 głos (3,7%)

Wspieranie ofiar przemocy
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11. Gdzie zdarzenie miało miejsce?
(możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) w szkole: 33 głosy (75%)
b) w internacie: 24 głosy (54,5%)
c) na terenie grupy wychowawczej: 25 głosów (56,8%)
d) w innym miejscu: 3 głosy (6,8%)

Miejsce przemocy
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12. Jak często dzieje się coś złego w placówce?
a) bardzo często: 0 głosów (0%)
b) często: 21 głosów (47,7%)
c) rzadko: 16 głosów (36,4%)
d) bardzo rzadko: 4 głosy (9,1%)
e) brak odpowiedzi: 3 głosy (6,8%)
Częstotliwość zachowań przemocowych
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13. Kiedy dzieje się coś złego w ośrodku?
a) rano: 4 głosy (9,1%)
b) w czasie zajęć szkolnych: 25 głosów (56,8%)
c) po południu: 16 głosów (36,4%)
d) wieczorem: 5 głosów (11,4%)
e) w nocy: 0 głosów (0%)

Pora zachowań przemocowych
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14. Czy sprawca przemocy ponosi konsekwencje na
terenie placówki?
a) tak: 37 głosów (84,1%)
b) nie: 3 głosy (6,8%)
c) czasem: 2 głosy (4,5%)
c) brak odpowiedzi: 2 głosy (4,5%)

tak.
nie.
czasem

brak odp

15. Jeżeli tak, to jakie?
a) przeniesienie do innej grupy: 20 głosów (45,4%)
b) przekierowanie do innej placówki: 12 głosów (27,3%)
c) ograniczenie przywilejów: 29 głosów (65,9%)
d) prace na rzecz grupy, placówki: 7 głosów (15,9%)
e) notatka do sądu: 11 głosów (25%)
f) zawiadomienie Policji: 2 głosy (4,5%)
g) Inne: 0 głosów (0%)

Konsekwencje przemocy
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16. Czy uważasz, że na terenie placówki przemoc stosowana jest
także wobec osób dorosłych?
a) tak: 35 głosów (59,3%)
b) nie: 21 głosów (35,6%)
c) brak odpowiedzi: 3 głosy (5,1%)

Poziom bezpieczeństwa w placówce

a. tak
b. nie
c. brak odp.

17. Jeśli tak to jaką przyjmuje formę?
a)
b)
c)

wyzywanie, przeklinanie, ubliżanie, krzyki : 25 głosów (71,4%)
przemoc psychiczna: 8 głosów (22,9%)
nakręcanie się, wpędzanie w poczucie winy, groźby, strzelanie z palców: 7
głosów (20%)
brak kultury i szacunku, bezczelne zachowania : 3 głosy (8,6%)
brak uzasadnienia: 2 głosy (5,7%)
nie ważne: 1 głos (2,9%)

d)
e)
f)

Formy przemocy
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18. W ośrodku czuję się:
a) bezpiecznie: 42 głosy (71,2%)
b) średnio bezpiecznie: 15 głosów (25,4%)
c) mało bezpiecznie: 2 głosy (3,4%)

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: 34 głosy (57,6%)
b) wsparcie ze strony dorosłych: 42 głosy (71,2%)
c) wsparcie ze strony koleżanek: 23 głosy (39%)
d) pomoc psychologa: 3 głosy (5,1%)
e) rozwiązywanie problemów podczas zebrań grupowych: 15 głosów (25,4%)
f) swoboda wypowiedzi i możliwość rozwijania się: 29 głosów (49,1%)
g) inne (rodzina, bliscy, samotność): 5 głosów (8,5%)
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20. Jakie są twoje propozycje na poprawę
bezpieczeństwa w naszej placówce (wymień trzy)
a)
b)
c)
d)
e)

brak odpowiedzi: 18 głosów (30,5%)
nic nie trzeba poprawiać, jest bezpiecznie: 15 głosów (25,4%)
więcej rozmów indywidualnych z dziewczynami: 9 głosów (15,2%)
należy reagować na przemoc, głośno o niej mówić: 7 głosów (11,9%)
samokontrola wychowanek (każda ma pilnować siebie, zrozumieć że źle robi, nie reagować na zaczepki
innych, nie bać się ich złości): 5 głosów (8,5%)
więcej zaangażowania i zwracania uwagi na przemoc ze strony dorosłych, równe traktowanie
wychowanek: 5 głosów (8,5%)
mniejsze i adekwatne do przewinienia konsekwencje: 4 głosy (6,8%)
brama zamykana, monitoring, ochrona, nie wysyłać wieczorem dziewczyn ze śmieciami, częstszy obchód
portiera- 3 głosy (5,1%)
wyciąganie większych konsekwencji: 3 głosy (5,1%)
więcej zebrań klasowych, zapraszanie na nie psychologa: 3 głosy (5,1%)
więcej swobód i czasu wolnego: 3 głosy (5,1%)
mniej zebrań i mniej zachowań przemocowych ze strony wychowawców: po jednym głosie (1,7%)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

Propozycje poprawy bezpieczeństawa w placówce
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Wnioski:
1. Badaniem objęto grupę 59 wychowanek przebywających w dniu 12 czerwca 2020
w placówce. Znaczną większość z nich tj. 52 stanowią dziewczęta przebywające w
placówce powyżej pół roku. Reszta, 7 głosów to dziewczęta przebywające w ośrodku
do pół roku.
2. Badaniem okresu adaptacyjnego objęto wychowanki przebywające w placówce do
pół roku (7 osób). Pozostała część podopiecznych wypowiedziała się na temat tego
okresu w poprzednim badaniu tj. w styczniu 2020.

3. Wychowanki przybyłe do placówki po 9 stycznia 2020 w większości zostały przyjęte
do niej życzliwie 85,7%. Stało się tak dzięki dużemu wsparciu ze strony dłużej
przebywających w ośrodku wychowanek 71,4%. Jedna osoba nie uzasadniła swojego
wyboru.
4. Wszystkie nowoprzybyłe wychowanki zostały mile zaskoczone zasadami
obowiązującymi w ośrodku, co spowodowało zmniejszenie obaw związanych z
przyjęciem do placówki.

Wnioski:
5. Placówka jest miejscem bezpiecznym 47,5% i średnio bezpiecznym 52,5% dla
przebywających w niej wychowanek.

6. Placówka nie jest jednak miejscem wolnym od przemocy. Ponad 2/3
wychowanek (74,6%) spotkała się na terenie ośrodka z przemocą.
7. Wśród wychowanek, które uczestniczyły w zjawisku przemocy 79,5% (35 osób)
było świadków przemocy, 52,3% (23 osoby) sprawców przemocy i 20,4% (9 osób)
ofiar przemocy. Dane uzyskane od ankietowanych wykazały, iż wychowanki
pełniły różne role w sytuacjach przemocowych. Niektóre z nich klasycznie pełniły
jedną z określonych ról (ofiara, sprawca, świadek), natomiast część w różnych
sytuacjach przyjmowała różne role (świadek i ofiara, świadek i sprawca). Prawie
30 % ankietowanych pełniła każdą z powyższych ról.

Wnioski:
8. Przemoc w większości polegała na: przezywaniu 88,6%, wyśmiewaniu 84,1%,
zaczepianiu 40,1%, straszeniu pobiciem 22,7% oraz szturchaniu i kradzieży po
15,9%. Zdarzało się także niszczenie rzeczy 4,5%. W większości przypadków
informowano o incydencie dorosłych (61,4%). W 88,9% byli to wychowawcy.
Zdarzenia miały miejsce w szkole 75%, w internacie 54,5% i w grupie
wychowawczej 56,8%.
9. Prawie połowa wychowanek (z tych, które uważają, że na terenie ośrodka
pojawia się przemoc) 47,7% uważa, że zachowania przemocowe pojawiają się
często. Pozostała część uważa, że zdarzają się one rzadko 36,4% i bardzo rzadko
9,1%. Trzy wychowanki nie udzieliły odpowiedzi na powyższe pytanie. Zdarzenia
te mają najczęściej miejsce w szkole 56,8% oraz w porze popołudniowej 36,4% i
wieczorem 11,4%.
10. 84,1% wychowanek jest przekonana, iż sprawca przemocy każdorazowo
ponosi za nią konsekwencje. Najczęściej jest to: ograniczenie przywilejów 65,9%,
zmiana grupy wychowawczej 45,4%, karne przekierowanie do innego ośrodka
27,3%, notatka do sądu 25% oraz prace na rzecz grupy, placówki 15,9%.

Wnioski:
11. Wychowanki obserwują także zjawisko przemocy stosowanej wobec osób
dorosłych 59,3%. Przyjmuje ona najczęściej formę: wyzywania, przeklinania,
ubliżania i krzyków 71,4%. Zdarza się również przemoc psychiczna 22,9% oraz
nakręcanie się, wpędzanie w poczucie winy, groźby i strzelanie z palców 20%. 3
wychowanki uważają, że wobec dorosłych prezentowane są bezczelne
zachowania oraz ogólny brak kultury i szacunku.
12. Na poczucie bezpieczeństwa w placówce największy wpływ mają: wsparcie ze
strony dorosłych 71,2% atmosfera w grupie/klasie 57,6%, oraz swoboda
wypowiedzi i możliwość rozwijania się 49,1 %.
13. 30,5% wychowanek nie ma pomysłu na poprawę bezpieczeństwa w
placówce. 25,4% uważa, że jest bezpiecznie i nic nie trzeba poprawiać. 15,2%
dziewcząt potrzebuje więcej rozmów indywidualnych z dorosłymi. Ankietowane
dostrzegają potrzebę zwracania uwagi na przemoc 11.9% oraz konieczność
samokontroli 8,5%. Należy także zwiększyć zaangażowanie dorosłych w
rozwiązywanie sytuacji przemocowych 8,5%. Pojawiły się także pojedyncze głosy
dotyczące zwiększenia bądź zmniejszenia konsekwencji, zamykania bramy,
ochrony czy monitoring, robienie więcej lub mniej zebrań, zapraszanie na nie
psychologa oraz dawanie wychowankom więcej swobód i czasu wolnego.

