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Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 71 
00-090 Warszawa

dotyczy: KMP.575.9.2016.MKu

W odoowiedzi na zalecenia zawarte w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji, która została przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznym w Nowym Czarnowie 
informuję, że zalecenia pokontrolne zostały przyjęte do realizacji w działalności Domu, 
a w szczególności podjęto następujące działania:

pkt a) przeprowadzenie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych w celu 
zapewnienia pełnej intymności oscbom korzystającym;

ad a) informuję, że w trakcie planowania prac modernizacyjno-remontowych 
w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zwrócimy uwagę na zmianę sposobu użytkowania 
tych pomieszczeń, aby poprzez zamontowanie odpowiednich zasłon I kabin zapewnić pełną 
intymność. Prace modernizacyjno -  remontowe będą wykonywane w miarę posiadanych 
środków budżetowych.

pkt b) dokumentowanie zastosowania przymusu bezpośredniego;
ad b) w jednostce obowiązuje procedura stosowania przymusu bezpośredniego, 

w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańca zostanie 
to udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

pkt c) rozważenie zainstalowania sygnalizacji przyzywowej przy łóżkach mieszkańców, 
ad c) rozpoczęto zmianę umiejscowienie przycisku w pokojach w których przebywają 

osoby leżące, aby przyciski był dostępny dla ich potrzeb.
pkt d) rozważenie możliwości umieszczenia na korytarzach praw I obowiązkow w formie 

graficznej;
ad d) rozważymy możliwość umieszczenia na korytarzach praw I obowiązków w formie 

graficznej dostosowanej do pctrzeb mieszkańców,
pkt e) przeszkolenie personelu w zakresie praw mieszkańców DP5 oraz stosowania środków 

przymusu bezpośredniego;
ad e) personel placówki został przeszkolony w zakresie stosowania środków przymusu 

Bezpośredniego, jak również w zakresie ochrony danych osobowych I praw mieszkańca.
pkt f) dokonywanie szczególnej kontroli pracy opiekunów prawnych I reagowanie 

w przypadkach niedopełnienia obowiązków lub nadużyć ze strony opiekuna;
ad f) wszystkie sygnały o nieprawidłowym działaniu opiekunów prawnych zostaną poddane 

kontroli.



pkt g) kontynuowanie działań zmierzających do zatrudnienia psychologa, w pełnym 
wymianę godzin;

aa g) informuję, iz w ramach posiadanych środków w budżecie zostanie zwiększony wymiar 
godzinowy pracy psychologa.

pkt h) zwrócenie uwagi na temperaturę wydawanych posiłków;
ad h) w celu zapewnienia mieszkańcom prawidłowego zorganizowanego wyżywienia 

podjęto działania dotyczące mierzenia temperatury wydawanych posiłków I reagowanie 
w przypadku nieodpowiedniej temperatury.

pkt I) zweryfikowanie informacji dotyczących zakazu korzystania z komputera podczas zajęć 
terapeutycznych oraz wyręczanie sprawnych mieszkańców w zakupach.

ad I) zweryfikowano powyższą informację oraz podjęto odpowiednie działania w t/m 
zakresie.

Ctrzyrru.a:
1/ aćresai.
2/ Starosta Gryfiński,
3/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
4/ a/a.


