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Rzecznika Praw Obywatelskich 
Zespól do spraw wykonywania kar 
Aleja Solidarności 77 
00-090 Warszawa

L.Dz: DPS/1403/11 2016

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zawarte w raporcie 
z wizytacji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji ( num er 
sprawy; IX.575.1.2016.M M ) Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 
informuje;

Ad 1. Odnośnie remontu i modernizacji budynku przy ul. Łaskiej 86
informujemy, że posiadam) zaktualizowaną dokumentację projektowo — 
techniczną oraz ważne pozw olenie na budowę. Realizacja zależna jest 
od przeznaczenia przez Powiat Pabianicki na len cel odpowiednich 
środków. Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą Wydział Inwestycji 
i Funduszy Starostwa Powiatowego aplikuje o środki finansowe na ten 
cel.

Ad 2. W trakcie prowadzenia prac remontowych w obiekcie przy ulicy 
Laskiej 86 zostanie wydzielone dodatkowe pomieszczenie 
z przeznaczeniem na pokój dzienny.
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Ad 3. Projekt przebudowy obieklu przy ulicy Laskiej 86 zakłada dostosowanie 
wszystkich łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie ilości łazienek pozbawionych brodzika na rzecz 
odpływu bezpośrednio w podłodze w obiekcie przy ulicy Wiejskiej 
zostanie przewidziane prz> okazji konieczności przeprowadzenia 
modernizacji. Pragnę jednak wyjaśnić, że istniejące rozwiązania 
nie stwarzają żadnych problemów, gdyż w praktyce -  w związku 
z pogarszającym się ogólnym stanem zdrowia przyjmowanych 
podopiecznych- żaden z mieszkańców poruszających się na wózku 
inwalidzkim nie wykonuje samodzielnie 
toalety.

Ad 4. Zwiększenie zatrudnienia pielęgniarek w naszej placówce wiąże się 
nie tylko z brakiem środków finansowych na len cel, ale również 
z brakiem zainteresowania pielęgniarek do podejmowania pracy w DPS. 
Wynagrodzenie pielęgniarek w Domu Pomocy Społecznej jest znacząco 
niższe od wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w placówkach 
należących do resortu Służby Zdrowia. Wysokość wynagrodzenia 
pielęgniarek jest konsek wencją ogólnie bardzo niskich zarobków 
w pomocy społecznej i wynika ze struktury wynagrodzeń, która musi 
uwzględniać interesy wszystkich grup pracowniczych. Nasza kadra 
pielęgniarska to emerytki, które dorabiają do emerytury oraz pracownice, 
które dorabiają do podstawowego zatrudnienia w szpitalach lub 
przychodniach Oczywiście deklarujemy, że jeżeli będą chętne osoby 

do pracy, a Zarząd Powiatu Pabianickiego przeznaczy na ten cel dodatkowe 
środki finansowe, bardzo chętnie zwiększymy liczbę zatrudnionych 
pielęgniarek.

Ad 5 i 6. Do końca bieżącego roku zostanie zrealizowany zakup dodatkowych 
tablic, na których znajdą się, między innymi, adresy instytucji, do których 
mieszkańcy lub ich rodziny mogliby się zwrócić w przypadku naruszenia 
ich praw.

Ad 7. Odbieranie zgod wyrażonych przez mieszkańców pisemnie na 
przechowywanie ich dowodów osobistych zostało zrealizowane.

Ad 8. Szkolenie pracowników' z zakresu przestrzegania praw mieszkańca
zostało w większości zrealizowane. Pracownicy zespołu terapeutyczno -  
opiekuńczego zostali podzieleni na 5 grup, aby nie zaburzać 
Funkcjonowania Domu. Do chwili obecnej przeszkolone zostały 4 grupy 
.( 16, 17, 21 i 22 listopada br). Ostatnia grupa zostanie przeszkolona 
25 listopad br.



Ad 9. Odnośnie zapewnienia superwizji psychologom i terapeutom 
zajęciowym trwają rozmowy mające na celu ustalenie procedur 
zw iązanych /o zleceniem superwizji. Brak jest informacji na ten temat 
w placówkach pomoes społecznej, gd_\ż dotychczas nie była to praktyka 
stosowana. Jeżeli okaże się, że jest to możliwe organizacyjnie i finansowo 
usługa taka zostanie zlecona.

Z poważaniem

Qowiadomości;
- DyreKtor^-Rowiatow ego Centrum
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W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zawarte w Raporcie przedstawicieli
1 !

Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Dpmu Pomocy Społecznej

w Pabianicach (numer sprawy IX. 575.1.2016.MM) Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Pabianicach informuje, iż dołożymy wszelkich starań, aby sytuacja osób 
 ̂ i | 
kierowanych do domu pomocy społecznej była wnikliwiej analizowana.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5j? ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje właściwy organ 

gminy.

Załącznikiem do dokumentacji jaką ośrodek pomocy społecznej kompletuje 

w celu skierowanie osoby do domu pomocy społecznej i na podstawia której 

powiatowe centrum pomocy rodzinie zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej umieszcza osobę w domu pomocy społecznej jest między innymi 

zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz wskazuje typ domu do którego pacjent 

powinien zostać skierowany oraz czy istnieją przeciwwskazania do umieszczenia 

pacjenta w domu pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach wystawiając decyzję 

o umieszczeniu w domu pomocy społecznej opiera się na opinii lekarza, który 

wystawia w/w zaświadczenie i wskazuje w nim brak przeciwwskazań 

do umieszczenia pacjenta w domu pomocy społecznej.

Z poważan'

b iu r o  r z e c z n ik a
P R A W  O B Y W A T E L S K IC H

WPt.
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W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zawarte w  raporcie 
z wizytacji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji ( numer 
sprawy; IX.575.1.2016.MM) Zarząd Powiatu Pabianickiego informuje:

W celu zapewnienia środków finansowych na przeprowadzenie 
remontu Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (obiekt przy ul. Łaskiej 86) 
zgłosiliśmy zadanie w ramach konkursu o dofinansowanie projektów w ramach 
osi Priorytetowej VII Infrastruktury dla usług społecznych, Działania V1II.3 
Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 ( RPLD.07.03.00-IZ-10-001/16). 
Równolegle zgłoszono wniosek o dofinansowanie ze środków PERON 
częściowego remontu obiektu przy ulicy Łaskiej 86 do Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w  łodzi. W związku z powyższym wyrażamy 
przekonanie, że w 2017 roku remont obiektu przy ulicy Łaskiej 86 zostanie 
rozpoczęty.

Odnośnie zatrudnienia dodatkowych pielęgniarek informujemy, 
że podstawowym problemem jest brak pielęgniarek zainteresowanych 
podjęciem zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej. Jeżeli będą pielęgniarki 
chętne do podjęcia zatrudnienia, deklarujemy zwiększenie funduszu plac 
i pochodnych w planie finansowym DPS z przeznaczeniem na ten cel.

Odnośnie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach informujemy, że na posiedzeniu 
Zarządu Powiatu Pabianickiego w dniu 28 listopada 2016 roku zostały 
wprowadzone zmiany do regulaminu organizacyjnego uwzględniające 
wszystkie uwagi zawarte w raporcie.

STAROST MBIANICKI


