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W odpowiedzi na wskazania zawarte w Raporcie przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Górnie informuję 

o stanie realizacji wymienionych zaleceń:

]. Przeszukiwanie szafek z prywatnymi rzeczami mieszkańców przez dyrektora Domu nie 

miało miejsca, czego potwierdzeniem jest protokół z zebrania mieszkańców pawilonu 

nr 13, którzy nie potwierdzili tego faktu. Jednak przeprowadzono rozmowy 

z personelem placówki, podczas których pracownicy zostali pouczeni, że takie 

czynności są niedozwolone.

2. Dokumentacja z użycia środków przymusu bezpośredniego jest każdorazowo 

zatwierdzana przez lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii upoważnionego przez 

Marszałka Województwa Podkarpackiego. Nie otrzymaliśmy żadnych zastrzeżeń co do 

wadliwości wypełnianych dokumentów, jednak pouczono stosowny personel

0 konieczności staranniejszego wypełniania dokumentacji.

3. Mieszkańcy, którzy nadużywają alkoholu nie mieli wstrzymywanych wypłat swoich 

świadczeń, w dwóch przypadkach pieniądze nie zostały wypłacone, ponieważ 

mieszkańcy zgłosili się do kasy w stanie wskazującym na znaczne spożycie alkoholu

1 zostali poinformowani, że pieniądze zostaną im wypłacone dnia następnego, gdy będą

BIURO RZECZNI^ 
PRAW OBYWATELSK

*
CH

WPt 2016 *10* 0 3

RPW/59639/2016 P 
Data:2016-10-03

Górno dnia 28.09.2011



trzeźwi, co nastąpiło. Miaio to zapobiec nieporozumieniom, co do wysokości 

wypłacanej kwoty i faktu samego wypłacenia pieniędzy.

4. Pracownicy pełniący funkcję opiekunów prawnych mieszkańców placówki zostali 

poinformowani o konieczności działań związanych z problemem ich podopiecznych 

uzależnionych od alkoholu, w tym dot. zarządu ich majątkiem.

5. Jesteśmy po wstępnych rozmowach wyjaśniających z pracownikami najbliższego 

komisariatu policji, jeżeli nie przyniosą one skutku, zostanie wystosowane pisemne 

wystąpienie do komendanta.

6. Zalecenie zostało wykonane. Pracownicy pawilonu nr 24 zostali poinformowani 

o konieczności odpowiedniego, kulturalnego wyrażania się w miejscu pracy.

7. Uzupełniamy na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych brakujące 

przyciski instalacji przyzywowej przy części łóżek mieszkańców.

8. Od dnia kontroli zostają odbierane podpisy pod oświadczeniami o zapoznaniu się 

z prawami i obowiązkami mieszkańca DPS, również od mieszkańców 

ubezwłasnowolnionych, których stan zdrowia pozwala na świadome rozumienie treści.

9. Od dnia kontroli jest odbierana pisemna zgoda również od mieszkańców, których 

wizerunek widnieje na stronie internetowej placówki.

10. Jesteśmy w trakcie opracowania i wykonania informatora (mapek topograficznych 

obiektu), które zostaną umieszczone w w idocznych miejscach.

11. Zaplanowano na październik b.r. szkolenie dla personelu Domu na temat praw 

mieszkańca dps. W zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego część 

personelu została już przeszkolona w b.r., na rok 2017 planujemy zorganizować 

szkolenie dla pozostałych pracowników.

12. Superwizja terapeutów, psychiatrów i psychologa wymaga odpowiedniego 

przygotowania i podstaw organizacyjnych, w miarę dostępności środków działania 

mogą być zaplanowane dopiero w przyszłych okresach.

13. Zakup generatora prądu to wydatek inwestycyjny, zakup będzie możliwy w uzgodnieniu 

z jednostką nadrzędną tj. Starostwem Powiatowym w Rzeszowie. Odnośnie rozwoju 

sieci Wi-Fi, jesteśmy po rozmowach ze Spółdzielnią Telekomunikacyjną WIST w Łące, 

która jest dostarczycielem usług telekomunikacyjnych na naszym terenie, dostaliśmy 

zapewnienie, że do końca b.r. zostaną podłączone światłowody do każdego budynku.

14. W miarę posiadanych środków sukcesywnie będziemy dostosowywać placówkę 

w szerszym zakresie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze wskazówkami 

zawartymi w pki 5 lit. e raportu. Ze względu na nakłady finansowe, realizacja tego



przedsięwzięcia musi zostać rozłożona w czasie, niemniej jednak zostanie 

uwzględniana przy najbliższych pracach inwestycyjnych realizowanych w placówce.

Z poważaniem
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W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 26.10.2016 r. znak KMP.575.17.2016.DK oraz 

raportu z dnia 17.08.2016 r. przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie w dniach 27-30 czerwca 2016 r., 

uprzejmie informuję o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń skierowanych 

do Starosty Rzeszowskiego w odniesieniu do poszczególnych punktów raportu.

Pkt 7. Z moich informacji wynika, że instalacja przyzywowa znajduje się w każdym 

budynku mieszkalnym placówki. W budynkach nowo budowanych , tj. 21 i 26 instalacja jest 

pełna, przyciski instalacji przyzywowej umieszczone są przy każdym łóżku mieszkańca. 

Natomiast w „starych” pawilonach, tj. 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25 -  w pokojach 2-osobowych 

jest jeden przycisk, w pokojach 3-osobowych są dwa przyciski, a w pokojach 4-osobowych są 

dwa przyciski.

Brakujące przyciski ww. instalacji będą uzupełniane sukcesywnie we wskazanych 

pawilonach w miarę posiadanych środków finansowych.

Pkt 10. Trwają prace związane z opracowaniem informatora o DPS. Opracowywane są 

mapki topograficzne obiektu wraz z opisem w formie tablic informacyjnych, które zostaną 

umieszczone w widocznych miejscach na terenie placówki.

Pkt 11. Szkolenie personelu, tj. pracowników Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego 

w zakresie praw mieszkańca odbędzie się w dniach 29-30 grudnia 2016 r. W zakresie 

stosowania środków pr/ymusu bezpośredniego część personelu została przeszkolona 

w bieżącym roku, szkolenie dla pozostałych osób zaplanowane zostało w 2017 roku.



Pkt 12. Przeprowadzenie superwizji terapeutów, psychiatrów i psychologa zostanie 

rozważone po wcześniejszym rozeznaniu wśród pracowników zainteresowania wzięciem 

w mej udziału. W miarę zapotrzebowania, możliwości organizacyjnych i finansowych 

inicjatywa ta zostanie w przyszłości wdrożona.

Pkt. 13. Sprawa doprowadzenia intemetu do wszystkich budynków DPS będzie w 

najbliższym czasie sfinalizowana. Kierownictwo Domu Pomocy Społecznej przeprowadziło 

wstępne rozmowy ze Spółdzielnią Telekomunikacyjną WIST w Łące odnośnie zapewnienia 

intemetu oraz rozpatruje oferty kilku innych firm.

Zakup generatora prądu wiąże się z przeróbką instalacji elektrycznej oraz poniesieniem 

znacznych kosztów. Zakup ten jest brany pod uwagę, jednak będzie on możliwy 

po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Powiatu.

Pkt. 14. Dom Pomocy Społecznej w Górnie czyni starania, aby w pełni dostosować swe 

obiekty do norm unijnych. Mamy na uwadze wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla osób 

z niepełnosprawnościami zalecanych przez wizytatorów Krajowego Mechanizmu Prewencji. 

Realizacja działań wskazanych w raporcie jest uzależniona jednak od wysokości środków 

budżetowych przyznanych na przyszły rok na zadania z zakresu pomocy społecznej. Nakłady 

na ten cel zostaną zaplanowane w ramach kolejnych zadań inwestycyjnych.

Obecnie montowane są oznaczenia kontrastowe na wszystkich schodach przed 

budynkami DPS, czcionki we wszystkich pismach i ogłoszeniach wywieszanych na tablicach 

będą odpowiednich rozmiarów.

Pragnę podkreślić, że zapoznałem się szczegółowo z dokumentami z przeprowadzonej 

przez Państwa wizytacji w Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Odnotowane przez Państwa 

podczas wizytacji problemy i propozycje mające na celu wyeliminowanie niewłaściwych 

przypadków został}' przeanalizowane. Wszelkie Państwa uwagi zostaną uwzględnione 

w działaniach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Wraz z pracownikami pomocy 

społecznej Powiatu Rzeszowskiego będziemy dokładali starań, aby sprostać kryteriom 

przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa i innych dokumentach, zaspokoić 

oczekiwania mieszkańców i ich rodzin; zapewnić mieszkańcom właściwe warunki pobytu 

w domu pomocy, odpowiednią opiekę oraz bezpieczeństwo.

W trosce o wysoki poziom usług Domu Pomocy Społecznej w Górnie podejmowane są 

liczne inicjatywy w zakresie inwestycji oraz szkoleń, jak te, które zrealizowane zostały dzięki



uzyskanemu dofinansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla 

Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2016. Natomiast przy współudziale środków 

otrzymanych z budżetu państwa zrealizowana została budowa nowego pawilonu dla chorych 

przebywających w DPS w Górnie. Koszty funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej 

w Górnie ponoszone są przez Powiat Rzeszowski i pochodzą w części z dotacji otrzymywanej 

od Wojewody Podkarpackiego. Dotacja ta może być przeznaczona wyłącznie na bieżące 

utrzymanie jednostki, jednakże jej wysokość nie pozwala na pełne pokrycie nawet tych 

kosztów. Realizacja zadań inwestycyjnych w DPS w Górnie, w szczególności związanych 

z ciągłym dążeniem do stworzenia jednej funkcjonalnej całości, obciąża Powiat Rzeszowski. 

Stan techniczny części infrastruktury placówki wciąż wymaga poprawy. Biorąc pod uwagę 

bardzo rozbudowany zakres kompetencji i zadań Powiatu w zakresie zaspokajania zbiorowych 

potrzeb mieszkańców w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia, edukacja, wspieranie 

rodziny, osób niepełnosprawnych, poprawa jakości drogowych połączeń komunikacyjnych, 

rynek pracy, ochrona środowiska i przyrody oraz ograniczoną ilość środków pozostających 

w dyspozycji Powiatu, finansów anie inwestycji jest coraz trudniejsze. Aby zatem Powiat mógł 

podjąć skuteczne działania w zakresie remontów, modernizacji oraz doposażenia powiatowych 

obiektów użyteczności publicznej, niezbędne jest pozyskiwanie dodatkowych funduszy na ten 

cel. Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, zapewniam, że w wyptidku uruchomienia naborów 

wniosków o dotacje uwzględniające możliwość ubiegania się o wsparcie przy finansowaniu 

przedsięwzięć w obszarze pomocy społecznej, Powiat podejmie działania zmierzające 

do ich wykorzystania i zrealizowania zaleceń przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji. Niezależnie od tego podejmę wysiłki, aby zaspokoić wszystkie potrzeby Domu 

Pomocy Społecznej w Górnie z własnych środków. Ponadto w dalszym ciągu będę wspierał 

funkcjonowanie tego Domu oraz niezwłocznie reagował na zgłaszane nieprawidłowości 

odnośnie jego działalności.

Jednocześnie przepraszam za nieudzielenie odpowiedzi na Państwa raport 

w przewidzianym terminie.


