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W odpowiedzi na zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji zawarte w raporcie 

znak KMP.575.10.2016.JJ. z wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Moryniu informuję, że:

1.1 zapewniono odpowiedni metraż dla mieszkańców umieszczonych w pokoju nr 18 w tzw. starym 

budynku

1.2 zmieniono strukturę zasiedlenia pokoi wieloosobowych:

a) w tzw. starym budynku:

- pokój nr 18 zamieszkiwany jest przez 3 osoby,

- pokój nr 19 (4 - osobowy) - zamieszkują osoby leżące.

b) w nowym budynku:

- pokój nr 22 (4-osobowv) zamieszkiwany jest przez osoby wyłącznie leżące,

- pokój nr 23 i 24 przekwalifikowano na pokoje 3-osobowe.

1.3 Przyciski alarmowe sygnalizacja przyzywową - zainstalowane zostały przy drzwiach 

wejściowych a nie przy łóżkach z uwagi na niepełnosprawność intelektualną mieszkańców.

Po ponownym rozważeniu i zebraniu opinii zespół terapeutyczno - opiekuńczy podtrzymuje 

stanowisko, że zamontowanie systemu przyzywowego przy każdym łóżku mieszkańca nie spełni 

swojej roli (wykorzystywane są do zabawy). W indywidualnych przypadkach przycisk 

montowany jest przy łóżku.

1.5 podjęte zostały kroki w celu ustalenia możliwości budowy nowego szybu windowego wraz z 

mechanizmem spełniającym wymogi do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz transportu 

mieszkańców leżących

1.6 personel placówki został przeszkolony w zakresie praw mieszkańca dps

! J  Przystąpiono do opracowania broszury na temat praw mieszkańców, dostosowanej do ich 

możliwości poznawczych
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1.8 informacje teleadresowe instytucji wymienionych w pkt 5.4 podczas wizytacji były umieszczone 

na terenie DPS (w każdej rodzince). W celu lepszego dostępu umieszczone zostały także 
w miejscu ogólnodostępnym

1.9 teren placówki został zabezpieczony - furtka wejściowa oraz brama wjazdowa są zamknięte, przy 

wejściach zamontowano domofony.

Do wiadomości:

!. Starosta Gryfiński

2. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

3. Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sadu Rejonowego w Gryfinie

4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

5. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

6. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

7. „Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT"


