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Przesyłam informację dotyczącą kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy 
Społecznej w Skwierzynie 9 lipca 2015r. pizez Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

1. Odstąpienie od stosowania sankcji wobec mieszkańców.

Przypomniałam pracownikom, że w domach pomocy społecznej brak jest podstaw prawnych 
do stosowania kar.
Zgodnie z Regulaminem Samorządu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie 
mieszkańcy, którzy w sposób rażący naruszają przepisy regulaminu rozmawiają o swoim 
problemie z dyrektorem i Samorządem Domu. Kolejnym etapem jest Omówienie problemu 
podopiecznego na zespole terapeutyczno opiekuńczym.

2. Opieranie decyzji na temat samodzielnych wyjść poza placówkę mieszkańców 
ubezwłasnowolnionych, jedynie na ich stanie psychofizycznym.

Zgodnie z zaleceniami przedstawicieli KMP z akt podopiecznych zostały usunięte zgody 
opiekunów prawnych na samodzielne opuszczanie domu. O samodzielnym wyjściu poza teren 
placówki decyduje stan psychofizyczny podopiecznych.

3. Zmianę charakteru dyżurów porządkowych mieszkańców z obowiązkowego na 
dobrowolny.

Zgodnie z zaleceniami dyżury obowiązkowe zostały zmienione na dobrowolne.

4. Podjęcie działań zmierzających do zamontowania windy w budynku mieszkalnym.

Planujemy rozpocząć działania w roku 2018 -  opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia 
na budowę. Inwestycję moglibyśmy rozpocząć w latach następnych jeśli będzie możliwość 
skorzystania z programu likwidacji barier architektonicznych i zgromadzimy lub uzyskamy 
fundusze na wkład własny.



5. Weryfikację stanu dostosowania pomieszczeń placówki do osób niepełnosprawnością w 
celu osiągnięcia standardów opisanych w p. 12 raportu.

Informuję, że te elementy infrastruktur)', które mogły stwarzać niedogodności osobom 
niepełnosprawnym zostały usunięte.
W przyszłym roku planujemy poszerzenie światła drzwi do łazienek i pokoi osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

6. Lzupełnienie widniejących na korytarzach informacji o dane teleadresowe organów 
stojących na straży praw  człowieka.

Zgodnie z zaleceniami informacja została uzupełniona o informacje teleadresowe: Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Sądu Rejonowego w 
Międzyrzeczu.

Odpowiadając na pytanie BRPO o kontakt z
dzieckiem informuję, że zwróciłam się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w M iędzyrzeczu o wyrażenie zgody na odwiedziny dziecka przez rodziców. Sąd 
poinformował, że w  celu uregulowania kontaktów z małoletnią rodzice
winni wystąpić do Sądu ze stosownym wnioskiem. Wniosek został złożony. Rodzice 
oczekują na decyzję Sądu.
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W odpowiedzi na Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
nr KMP.575.28.2015.PK z wizytacji przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej 
w Skwierzynie poniżej przedstawiam informację dotyczącą realizacji zaleceń:

I. przedstawionych Dyrektor Domu Pani Agnieszce Błajet, które zobowiązana jest 
wykonać aby usunąć nieprawidłowości i poprawić usługi.

1. Odstąpienie od stosowania sankcji wobec mieszkańców.

Przypomniała pracownikom, że w domach pomocy społecznej brak jest podstaw 
prawnych do stosowania kar. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Skwierzynie mieszkańcy, którzy w sposób rażący naruszają 
przepisy regulaminu rozmawiają o swoim problemie z dyrektorem i Samorządem 
Domu. Kolejnym etapem jest omówienie problemu podopiecznego na zespole 
terapeutyczno opiekuńczym.

2. Opieranie decyzji na temat samodzielnych wyjść poza placówkę mieszkańców 
ubezwłasnowolnionych, jedynie na ich stanie psychofizycznym.

Zgodnie z zaleceniami przedstawicieli KMP z akt podopiecznych zostały usunięte 
zgody opiekunów prawnych na samodzielne opuszczanie domu. O samodzielnym 
wyjściu poza teren placówki decyduje stan psychofizyczny podopiecznych.

3. Zmianę charakteru dyżurów porządkowych mieszkańców z obowiązkowego na dobrowolny. 

Zgodnie z zaleceniami dyżury obowiązkowe zostały zmienione na dobrowolne.

4. Podjęcie działań zmierzających do zamontowania windy w  budynku mieszkalnym.

Planowane jest rozpoczęcie działania w roku 2018 -  opracowanie projektu i uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe w latach następnych, 
korzystając z programu likwidacji barier architektonicznych, po zgromadzeniu funduszy 
na wkład własny.



5, Weryfikację stanu dostosowania pomieszczeń placówki do osób niepełnosprawnością w  celu 
osiągnięcia standardów opisanych w  p. 12 raportu.

Informuję, że te elementy infrastruktury, które mogły stwarzać niedogodności osobom 
niepełnosprawnym zostały usunięte. W przyszłym roku planowane jest poszerzenie 
światła drzwi do łazienek i pokoi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

6. Uzupełnienie widniejących na korytarzach informacji o dane teleadresowe organów stojących 
na straży praw człowieka.

Zgodnie z zaleceniami informacja została uzupełniona o informacje teleadresowe: 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Sądu 
Rejonowego w Międzyrzeczu.

Odpowiadając na pytanie BRPO o kontakt
z dzieckiem Pani Dyrektor Domu poinformowała, że zwróciła się do Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu o wyrażenie zgody na odwiedziny dziecka przez 
rodziców. Sąd poinformował, że w celu uregulowania kontaktów z małoletnią

rodzice winni wystąpić do Sądu ze stosownym wnioskiem. Wniosek został złożony. 
Rodzice oczekują na decyzję Sądu.

II. przedstawionych Staroście Międzyrzeckiemu:

W związku z koniecznością montażu windy w budynku mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Skwierzynie zobowiązuję się dołożyć wszelkich starań, aby ta inwestycja została 
zrealizowana. Szacunkowy koszt wykonania projektu windy wg stanu na 2015 r. wynosi ok. 
10.000 zł, a koszt montażu oraz zakupu windy, to ok 170.000 zł. Trudno przewidzieć sytuację 
finansową domu i powiatu w kolejnych latach i już teraz złożyć zobowiązanie o zabezpieczeniu 
środków finansowych na wkład własny. Korzystając ze środków zewnętrznych będziemy dążyć 
do planowanego sfinalizowania inwestycji w końcu roku 2018.

Natomiast zadanie poszerzenia światła drzwi do pokoi i pomieszczeń w szacunkowym 
koszcie ok 5.000 zł., DPS w Skwierzynie wykona z własnego budżetu do końca 2016 r.


