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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Pełnomocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Gdańsku 
ul. Chmielna 54/57 
80 -  748 Gdańsk

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie w odpowiedzi na pismo BPG.575.1.2018ŁK 

oraz odnosząc się do Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w naszym 

Domu informuje o poczynionych przez nas działaniach mających na celu realizację zaleceń 

ww. Raportu.

Ad 5.1 W budżecie na bieżący rok nie przewidziano funduszy na pokrycie kosztów związanych 

ze zwiększeniem etatu psychologa. Zmiana w tym zakresie zaplanowana będzie 

w budżetowych na rok 2019, chyba że wcześniej uda się nam pozyskać środki na ten cel.

Ad 5.2 Łóżka z wysokimi barierkami zostały wymienione na jednoosobowe kanapy.

Ad 5.3 Do Procedury przyjmowania Mieszkańców wprowadzono punkt wdrażający obowiązek 

przeprowadzania rutynowych badań wobec osób przyjmowanych do Placówki w celu oceny 

stanu ich zdrowia oraz wykrycia ewentualnych odleżyn, siniaków czy innych śladów 

niewłaściwego traktowania. Wyniki oględzin będą odnotowywane i dołączone do 

dokumentacji Mieszkańca. Informacja o nowej procedurze zostanie przekazana pracownikom 

podczas szkolenia (wrzesień 2018)

Ad 5.4 W ogólnodostępnych miejscach w poszczególnych budynkach DPS umieszczono dane 

teleadresowe instytucji stojących na straży praw człowieka oraz sprawujących nadzór nad 

działalnością Placówki.

Ad 5.5 Pracownicy Socjalni zostali zobowiązani do uzupełnienie akt osobowych Mieszkańców 

o oświadczenia dotyczące zapoznania się z prawami i obowiązkami Mieszkańców DPS wraz 

z adnotacją uzasadniającą złożenie podpisu przez opiekuna prawnego.
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Ad 5.6 Dokonano demontażu krat zabezpieczających okna pokoi mieszkalnych.

Ad 5.7 W łazienkach dla osób niepełnosprawnych sukcesywnie montowane będą lustra na 

obniżonej wysokości, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Ad 5.8 Personel Placówki został poinstruowany o sposobie odnotowywania w raportach 

pielęgniarskich informacji o niepokojących zachowaniach Mieszkańców (w tym opis reakcji 

Personelu oraz osiągniętych skutków).

Ad 5.9 Zaplanowano szkolenie dla Pracowników Działu Terapeutyczno -  Opiekuńczego, 

którego tematem będzie między innymi instruktaż prowadzenia dokumentacji dotyczącej 

stosowania środków przymusu bezpośredniego (wrzesień 2018r.)

Ad 5.10 W zależności od posiadanych środków finansowych planowane jest zorganizowanie 

szkolenia zewnętrznego z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, a także radzenia 

sobie ze stresem, trudnymi emocjami oraz agresją ze strony Mieszkańców DPS.
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Do wiadomości:
1. Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Chełmnie

86- 200 Chełmno 
ul. Toruńska 3

2. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy
85-066 Bydgoszcz 
ul. Konarskiego 1/3

3. Starosta Chełmiński
86-200 Chełmno 
ul. Harcerska 1

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
86-200 Chełmno
ul. Słowackiego 3


