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Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Swieciu w odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2014 nr
KMP.575.36.2Q14.PK. uprzejmie informuje odnośnie uwag i zaleceń;

1. Zatrudnienie psychologa.
Psycholog w naszym Domu będzie do dyspozycji mieszkańców w I poniedziałek 
miesiąca od godz. 15 do 18 i w II sobotę miesiąca od godz. 930 do 12 30 .

2. Dokonywanie czynności higienicznych wobec osób leżących w warunkach gwarantujących 
zapewnienie im należnej intymności. Zalecono używania parawanu w pokojach 
wieloosobowych.

3. Dokonanie przeglądu sprawności instalacji przyzywowej we wszystkich pomieszczeniach, 
w których została zainstalowana. Dokonano przeglądu i wszystkie instalacje są sprawne.

4. Przekazanie informacji dotyczącej mieszkanki niewidomej. Mieszkanka niewidoma jest 
zapisana w Bibliotece Miejskiej i wypożycza audiobook, którą słucha w swoim pokoju, 
jest członkiem związku niewidomych ostatnio nie wyrażała zgody na spotkania 
w związku.

5. Opracowanie nowej procedury stosowania środków przymusu bezpośredniego w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa. Opracowano według zalecenia nową procedurę 
stosowania środków przymusu bezpośredniego.

6. Traktowanie osób ubezwłasnowolnionych oraz przyjętych do DPS na mocy postanowienia 
sądu na równi z pozostałymi w sferze samodzielnych wyjść poza placówkę. Tylko ze 
względu na stan zdrowia mieszkańcy sami nie wychodzą poza Dom

7. Odbieranie podpisów pod oświadczeniami woli także od tych ubezwłasnowolnionych 
mieszkańców, których stan psycho-fizyczny umożliwia zrozumienie sensu składania 
deklaracji: Zalecono pobieranie podpisów oświadczeń woli od wszystkich 
mieszkańców.

8. Każdorazowe odbieranie zgody od mieszkańca lub opiekuna prawnego mieszkańca 
ubezwłasnowolnionego na przechowywanie jego dowodu osobistego. Każdorazowo 
mieszkaniec w rejestrze podpisze oświadczenie woli u pracownika socjalnego na 
przechowywanie jego dowodu osobistego.
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9. Doposażenie gabinetu doraźnej pomocy medycznej w leżankę. Gabinet doposażono 
w leżankę.

10. Zmiana sposobu ewidencjonowania skarg na taki, który będzie odzwierciedlaj przedmiot 
zgłoszonych problemów oraz sposób ich rozpatrzenia. Zgłaszane problemy za zgodą 
mieszkańca będą przedstawiane na piśmie i udzielana będzie odpowiedź pisemna.

11. Wyposażenie jadalni pełniącej obecnie funkcję świetlicy, w kanapy, lub wygospodarowanie 
dodatkowego pomieszczenia przeznaczonego na relaks. Na II piętrze znajduje się pokój 
gościnny dostępny dla wszystkich mieszkańców wyposażony w kanapę, lawę i fotele 
oraz telewizor z odtwarzaczem DVD.

12. Odniesienie się do informacji dotyczącej sposobu miksowania posiłków oraz organizacji 
wyborów powszechnych w placówce. Posiłek dla osób, które mają problemy trawienne 
jest jednodaniowy w postaci specjalnie przygotowanej zupy wzbogaconej o produkty 
białkowe (umożliwiający łatwe przełykanie).

W placówce jest organizowany punkt wyborczy i wszyscy uprawnieni mieszkańcy 
mogą brać udział w wyborach. Do mieszkańców, którzy pozostają w łóżkach 
komisja wyborcza przychodzi z kartami wyborczymi i urną przenośną.

13. Organizacja szkoleń przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu personelu pracującego, 
na co dzień w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. W 2014 roku szkolenia były 
zaplanowane na listopad i grudzień, w których brał udział cały personel:

1. „Komunikacja interpersonalna, stres, radzenie sobie ze stresem, wypalenie 
zawodowe” prowadzone przez psychologa mgr Martę Urbańską.

2 . Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia w DPS - prowadzony przez 
Ratownika Medycznego Kamila Kwela.

14. Umieszczenie na tablicach informacyjnych, adresów instytucji, do których mieszkańcy 
mogliby zwrócić się w sytuacji naruszenia ich praw, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich 
(wraz z numerami bezpośredniej infolinii). Tablica informacyjna jest umieszczona na 
I piętrze w ogólnodostępnym miejscu z nr telefonów i bieżącymi informacjami. 
Umieszczono oznaczenia pomieszczeń wspólnych, z których korzystają mieszkańcy tj. 
łazienki, aneks kuchenny, gabinet doraźnej pomocy, pokój gościnny itp.
Odnośnie sali rehabilitacji szukamy projektu, dzięki któremu moglibyśmy poszerzyć 
nasz budynek od strony terapii o nowe, większe pomieszczenie do rehabilitacji.

Z poważaniem

s. i l io ł


