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Pani
Justyna Róża Lewandowska
Dyrektor Zespołu

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
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00-090 Warszawa
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Odpowiadając na Raport nr: KMP.575.1.2017.RK z dnia 16.10.2017r. 

z przeprowadzonej wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie poniżej przedstawiam 

informację z realizacji zaleceń.

1. Stosowanie przymusu bezpośredniego będzie dokumentowane zgodnie 

z obowiązującym prawem. Pracownicy zostali pouczeni o obowiązku dokumentowania 

przymusu zgodnie z określonymi Zarządzeniem wewnętrznym procedurami.

2. Od dnia wizytacji wpisywane są w raportach dyżurów informacje o podjętych 

działaniach w przypadku pobudzenia i agresji mieszkańców.

3. Zaprzestano odbierania napojów alkoholowych bez zgody mieszkańca.

4. Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego został pouczony o konieczności 

pilniejszego zwracania uwagi na higienę mieszkańców

5. Dokonano przeglądu pokoi mieszkańców i naprawiono popsutą sygnalizację 

przywoławczą.

6. Do dnia 31 stycznia 2018 zostaną zakupione urządzenia sygnalizacyjno-przywoławcze 

dla mieszkańców nie mogących ze względu na stan zdrowia korzystać z sygnalizacji 

umieszczonej na ścianie.
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7. Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych jednostki będą wymieniane 

wyeksploatowane meble.

8. Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych jednostki będą kontynuowane 

działania w kierunku dostosowania budynku B do potrzeb osób niepełnosprawnych.

9. Sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych jednostki będą kontynuowane 

działania w kierunku naprawy nawierzchni wokół budynku B.

10. Wprowadzono praktykę odbierania pisemnej zgody mieszkańca na publiczne 

wykorzystanie wizerunku. Uzupełniono dokumenty o zgody mieszkańców, których 

wizerunek był wykorzystany poprzednio.

11. Sukcesywnie będą organizowane szkolenia dla pracowników z zakresu radzenia sobie 

ze stresem, wypalenia zawodowego, udzielania pierwszej pomocy.

12. Zostanie rozważona możliwość zorganizowania psychologowi superwizji.



Starostwo Powiatowe
w Świebodzinie 
66-200 Świehodałn
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Za zwrotnym dowodem doręczenia. 

Świebodzin, dnia 15 listopada 2017r.

Pani

Justyna Róża Lewandowska 

Dyrektor Zespołu

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
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Odpowiadając na zalecenia Raportu Krajowego Mechanizm Prewencji Tortur po wizytacji 

Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie informuję, że w przygotuwanym projekcie budżetu Powiatu 

Świebodzińskiego na rok 2018 zabezpieczono środki na bieżące remonty w Domu Pomocy Społecznej 

w Jordanowie.

Jednocześnie w miarę posiadanych środków finansowych w jednostce wymieniane będą 

wyeksploatowane meble w pokojach mieszkalnych.


