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Biuro Rzecznika 

Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

Nawiązując do zaleceń pokontrolnych Krajowego Mechanizmu Prewencji, Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 28a we Włocławku informuje, iż zalecenia 
pokontrolne są systematycznie realizowane. Odnosząc się w kolejności:
Pkt 1. Usunięto z Regulaminu Mieszkańca §16 ust. 3.
Pkt 2. Dokument „nadzór w pokojach mieszkańców (...sprawdzanie szafek w pokojach...)" 
nie obowiązuje.
Pkt 3. Usunięto z procedury odwiedzin „całkowitego pozbawienia mieszkańca kontaktu z 
wybranymi osobami".
Pkt 4. Nie ma żadnych ograniczeń, by rodziny mieszkańców uczestniczyły w imprezach 
organizowanych w Domu Pomocy Społecznej.
Pkt 5. Zwiększenie czcionki z „10,5" do „14" w Regulaminie Mieszkańca DPS.
Pkt 6. Zawieszono na tablicy informacyjnej -  hol główny, danych kontaktowych sędziego 
rodzinnego.
Pkt 7. W  dniu 31.05.2016r. odbyto się szkolenie dla opiekunów i pielęgniarek pt. „Pielęgnacja 
poodleżvnowa" . Szkolenie zorganizowane i prowadzone przez pracownika Toruńskich 
Zakładów Materiałów Opatrunkowych z Torunia( szkolenie odbyło się w DPS przy 
ul. Żeromskiego 28a we Włocławku).
Pkt 8. Szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego przewiduje się na IV kwartał 2016r.
Pkt 9. Zdjęto atrapy kamer.
W  odniesieniu do punktu 10 „ przystosowanie placówki do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością" - aktualnie trwa remont w placówce i sukcesywnie zalecenia 
pokontrolne są realizowane m.in.:
- obniżono dzwonek przy bramie od ul. Żeromskiego 28a,

-dokręcono poręcze w toaletach,
-schody zostaną zaznaczone kontrastem (żółtymi pasami) do końca czerwca b.r.,
-zostaną zamontowane w windach lustra przedłużone do poziomu podłogi zgodnie z 
zaleceniami pokontrolnymi -  termin realizacji koniec czerwca b. r.

W  odniesieniu do punktu 12 Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji do końca sierpnia 

b.r.

-zostaną przerobione barierki zewnętrzne i poręcze zgodnie z zaleceniami, 

-wymieniono baterie w łazienkowych umywalkach według zaleceń pokontrolnych - z długą
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rączką.
-zakup wózka ewakuacyjnego będzie zrealizowany do końca III kwartału 2016r. 

-ścieżki prowadzące dla niewidomych i niedowidzących będą zrealizowane podczas 

najbliższego planowanego remontu w DPS.

Z poważaniem

D Y R E  
Domu Porno


