
Warszawa, dnia 8 grudnia 2008 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia

Dnia 2 grudnia 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie Senackiego Zespołu

ds. Wychowania Młodego Pokolenia. Po oficjalnym otwarciu posiedzenia przewodniczący

Zespołu, senator Kazimierz Wiatr powitał gościa Zespołu, pana Marka Michalaka, Rzecznika

Praw Dziecka oraz zgromadzonych senatorów.

Senator Kazimierz Wiatr przedstawił Rzecznikowi dotychczasowe prace senatorów,

szczególnie członków Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na rzecz wychowania dzieci

i młodzieży. Liczne dyskusje na temat wychowania zostały podsumowane przyjętą przez

Senat RP uchwałą o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce oraz stanowiskiem

KNES dotyczącym edukacji medialnej dzieci i młodzieży. Ponadto przewodniczący Zespołu

zwrócił uwagę na rolę Rzecznika Praw Dziecka, nie tylko jako posługę interwencyjną

w przypadkach trudnych i patologicznych, ale przede wszystkim w obronie dzieci dobrych

i budowaniu warunków dla ich prawidłowego rozwoju i wychowania. Szczególnie ważna

w tym obszarze jest troska o dobre media.

Następnie Przewodniczący Zespołu poprosił Pana Rzecznika o przybliżenie senatorom

problemów z jakimi obecnie styka się w swojej pracy, zaprezentowanie dotychczasowych

działań Biura Rzecznika oraz planów na rok 2009.

Pan Marek Michalak podziękował za zaproszenie i wyraził chęć nawiązania bliższej

współpracy w Zespołem.

Obecny Rzecznik miał dotychczas 22 oficjalne wystąpienia, w tym między innymi:

1. Wystąpienie do Ministra Edukacji w sprawie dyskryminacji dzieci pochodzenia

romskiego oraz dyskryminacji dzieci w szkołach.

2. Wystąpienia do Ministra Zdrowia dotyczące między innymi: refundacji hormonalnego

leku przeciw niskorosłości, problemu dzieci z hemofilią, umieszczenia pediatry

na liście specjalistów dostępnych bez skierowania, możliwości przeprowadzenia

na życzenie pacjentki będącej w ciąży padania na obecność wirusa HIV.



3. Wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości, między innymi na temat: molestowania

nieletnich, żebractwa dzieci, zabezpieczenia praw dzieci do kontaktu z obojgiem

rodziców w przypadku rozpadu małżeństwa.

4. Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące problemu

dzieci przebywających długotrwale w szpitalach.

5. Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakazu

emitowania reklam programów i filmów dla dorosłych przed filmami dla dzieci.

6. Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy dotyczące sezonowej pracy dzieci.

7. Podczas zjazdu europejskich Rzeczników Praw Dziecka Polski Rzecznik

interweniował w kwestii segregacji dzieci polskich w szkołach irlandzkich.

Dużym sukcesem okazał się dziecięcy telefon zaufania (linia bezpłatna 0-800-12-12-12),

mimo, pomimo iż działa zaledwie od 20 listopada 2008 r. pomógł rozwiązać wiele

problemów dzieci i młodzieży. Jest to zazwyczaj młodzież w wieku gimnazjalnym, choć były

przypadki korzystania z telefonu przez dzieci ze szkół podstawowych.

Następnie w dyskusji, w której aktywny udział wzięli senatorowie: Zbigniew Szaleniec.

Piotr Wach i Adam Massalski, rozważano wpływ warunków edukacyjnych, w tym liczby

dzieci w klasach, na działalność edukacyjno - wychowawczą szkoły oraz kwalifikacji

i predyspozycji nauczycieli do bycia wychowawcami dzieci i młodzieży. Jednocześnie

zwrócono uwagę na znaczenie wychowania w rodzinie, silną potrzebę budowania więzi

rodzinnych poprzez wspólne wykonywane obowiązki i wypoczynek. Omawiano możliwość

przygotowywania przyszłych rodziców do pełnienia tej roli i pomagania im w kształtowaniu

dobrych wzorców.

Kolejnym tematem omówionym podczas spotkania było tak zwane „euro sieroctwo”,

które szacunkowo może dotyczyć około 120 tysięcy polskich dzieci.

Jest ono spowodowane po części brakiem świadomości konsekwencji jakie pociąga za sobą

pozostawienie dziecka bez należytej opieki, zarówno pod względem psychologicznym,

jak i prawnym. Bez zagwarantowania małoletniemu opieki prawnej, można doprowadzić

do tragedii, chociażby w przypadku hospitalizacji. Przytoczono tu pozytywny przykład

litewski, gdzie podjęto próby rozwiązania podobnych kwestii. W dyskusji poruszono również

bagatelizowany problem dzieci uchodźców szukających w Polsce schronienia,



ich integracji ze środowiskiem i problemów z edukacją - podobnymi do problemów polskich

dzieci w Irlandii.

Sporo uwagi poświęcono mediom, w tym telewizji edukacyjnej, która stopniowo znika

z telewizji publicznej z powodu zbyt niskiej oglądalności. Jednocześnie zaznaczono, że coraz

większa popularnością cieszą się programy dla rodziców na temat problemów

wychowawczych i ich rozwiązywania. Wiele emocji wzbudził problem braku w polskim

prawie definicji pornografii. Ze względu na wagę problemu braku w definicjach

kodeksowych i w orzecznictwie, temat pornografii, w tym pornografii dziecięcej,

postanowiono omówić na odrębnym spotkaniu Zespołu.

Z planów Rzecznika na przyszłość omówiono pokrótce kampanię na rzecz kompetencji

rodzicielskich, z pozytywnym przekazem rodzicielskim, ze zróżnicowaniem na odrębne

rejony kraju i ich potrzeby, w planach działania mieści się także położenie większego nacisku

na wychowanie, współpracę z rodzicami i poszerzanie ich kompetencji jako osób mających

największy wpływ na rozwój dzieci oraz dla rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, by praca

z dziećmi dawała lepsze efekty poprzez starania obydwu stron. Pozostałe plany mają zostać

zaprezentowane na jednym z kolejnych posiedzeń Zespołu.

Ze względu na różnorodność i wielość poruszanych tematów Senacki Zespół

ds. Wychowania Młodego Pokolenia pragnie częściej spotykać się z Rzecznikiem Praw

Dziecka.


