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Odpowiadając na Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji dziękuję za ogólnie bardzo 
pozytywną ocenę naszego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci oraz za nadesłane zalecenia, 
które pomogły mi szczególnie:
Adl. Wzmóc kontrolę nad stosowaniem środków przymusu bezpośredniego zgodnie z 

przepisami
Ad.2 Wobec pracowników, którzy bezpodstawnie i bez zastosowania procedury stosowali 

środki przymusu bezpośredniego zastosowałam kary w postaci:
a) jednej pracownicy nie przedłużyłam umowy na czas określony
b) drugiej pracownicy zmniejszyłam wymiar czasu pracy z całego etatu na pół oraz 

wpisałam upomnienie do akt osobowych
Ad 3 14 marca oraz 17 kwietniu 2013r. odbyło się szkolenie pracowników całego zespołu

terapeutyczno- opiekuńczego „Przymus bezpośredni wobec mieszkańca DPS” 
przeprowadzony przez dyrektora Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych 
w Poznaniu -mgr Barbarę Gojżewską.
Program szkolenia:
a) Definicje środków przymusu bezpośredniego
b) Zasady stosowania przymusu
c) Regulamin stosowania środków przymusu bezpośredniego w DPS
d) Postępowanie wobec podopiecznego w sytuacjach wymagających zastosowania 

przymusu bezpośredniego
e) Dokumentowanie podejmowanych działań

Do końca bieżącego roku odbędzie się jeszcze szkolenie dotyczące praw dziecka w prawie 
krajowym i międzynarodowym.

Ad 4 Uprzejmie wyjaśniam, że w naszym Domu Pomocy Społecznej wszelkie wyjazdy dzieci 
do domów rodzinnych uregulowane są decyzją Sądu. Nigdy nie stosujemy zakazu wyjazdu do 
domu rodzinnego. Wręcz cieszymy się gdy rodzice utrzymują kontakt z dzieckiem i chcą je 
zabrać do domu. Być może ze względu na niepełnosprawność intelektualną ,dzieci



utożsamiają, niemożność wyjazdu do domu ograniczoną decyzją Sądu, obarczając winą za 
zakaz wyjazdu opiekunki DPS.
Rozmawiając podczas kontroli z członkami Komisji wyjaśniałam, że nie ma nawet u nas 
wyznaczanych dni czy godzin odwiedzin na terenie Domu Pomocy. Rodzice mogą odwiedzać 
swoje dzieci w dowolnych dniach i godzinach, chyba, że Sąd postanowił inaczej.

Ad.5.Wzmocniłam kontrolę nad zapisami w raportach dyżurów.

Ad.6,7 i 10. Wypełnienie zaleceń zawartych w tych punktach uzależniam od dodatkowych 
środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Poznania.

Ad.8.Infromuję,że jednorazowy incydent pomocy zapisany w raporcie jako „pomoc przy 
przewijaniu” został wyjaśniony z opiekunką. Nie polegał on na ścisłym zabiegu 
higienicznym, ale na przygotowaniu pampersów i nie naruszał intymności innych 
mieszkanek.

Ad.9. Informuję, że od dnia 1 maja 2013r. zatrudniłam drugiego terapeutę zajęciowego.

Ad. 11.Zgodnie z sugestią Komisji podejmę po raz kolejny próbę sformalizowania współpracy 
z wolontariuszami. Jednocześnie informuję ,że praktyki studenckie zawsze były 
sformalizowane umowami z poszczególnymi uczelniami.

Ad. 12 Na tablicy informacyjnej wywieszone zostały adresy i numery telefonów do instytucji 
wyznaczonych przez Komisję.

Ad. 13 Postaramy się wprowadzić zmiany w sposobie dokumentacji comiesięcznej ewaluacji 
mieszkańca.
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Zespóf
„Krajowy Mechanizm Prewencji”

Uprzejmie dziękuje za przesłaną odpowiedź na Raport przedstawiciela Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji kierowanej przez Panią Dyrektor placówki. 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do zalecenia dotyczącego 

stosowania w Domu kar.

Pani
Barbara Belchnerowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
ul. św. Rocha 13 
61-142 Poznań
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W odpowiedzi na pismo P. Zastępcy Dyrektora Zespołu „Krajowy 

Mechanizm Prewencji” z dnia 17 lipca br. informuję, że w naszym Domu 

Pomocy Społecznej nie stosuje się kar.

Ponieważ nasz Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla dzieci, to 

w celach wychowawczych stosujemy środki, które są konsekwencją ich 

złego postępowania. Do tych środków zaliczamy; rozmowę wyjaśniającą 

naganne postępowanie z opiekunką, jeśli to nie skutkuje z psychologiem, 

a dalej z dyrektorem DPS lub zakaz oglądania telewizji czy włączania 

komputera. Te środki wychowawcze stosowane są tylko w grupie dzieci, 

które mają świadomość swojego złego postępowania, czyli na 60 

mieszkańców jest to ok.20 dzieci.

Sama nazwa placówki brzmi Dom, więc ma on nie tylko zaspokajać 

podstawowe potrzeby mieszkańców, ale też wychowywać, aby nasze 

podopieczne umiały prawidłowo funkcjonować w środowisku.
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Zastępca Prezydenta 
Miasta Poznania POZnan
ZSS-III.8120.8.11.2013 Poznań, 11 lipca2013 r.

Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Odpowiadając na pismo nr RPO-723343-VII-720.3/13/WS z dnia 06.06.2013 r. (wpływ do 

Urzędu Miasta Poznania w dniu 11.06.2013 r.) w sprawie Raportu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Św. Rocha 13, uprzejmie informuję, że obecnie 

rozpoczęto prace nad przygotowaniem budżetu Miasta na 2014 rok. W Raporcie Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Domu zaleca się Prezydentowi Miasta Poznania zapewnienie 

środków finansowych na:

1) zapewnienie zespołowi terapeutyczno - opiekuńczemu i psychologowi superwizji;

2) zatrudnienie dodatkowego terapeuty zajęciowego;

3) rozważenie poszerzenia oferty terapeutycznej we wskazanym w Raporcie w punkcie 9 

zakresie.

Podejmę starania, aby w budżecie Miasta Poznania na 2014 rok zabezpieczyć środki finansowe na 

realizację wskazanych zaleceń.

* Miasto know-how
Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
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