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Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) informuje, że akceptuje 
wszystkie zalecenia, uwagi i wnioski przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji, 
które zostały przedstawione w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 
przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu dnia 07.01.2015 r.

W związku z powyższym MCUS DPS ul. Kaletnicza 8, w miarę możliwości prowadzi 
działania zmierzające do realizacji zaleceń przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji.

Zalecenia związane z treścią Regulaminu DPS przy ul. Kaletniczej 8 odnośnie usunięcia 
zapisów dopuszczających stosowanie kar wobec mieszkańców oraz kontroli osobistych 
mieszkańców, ich rzeczy i pokoi zostały uwzględnione w projekcie zmian regulaminu 
Domu Pomocy Społecznej Kaletnicza 8. Zmieniony regulamin DPS przy ul. Kaletniczej 8 
zostanie wprowadzony niezwłocznie, po pozytywnym zaopiniowaniu nowego Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przez Prezydenta 
Wrocławia oraz po konsultacji z Radą Mieszkańców domu pomocy społecznej.

Ponadto odnośnie monitorowania sytuacji pani , dnia
17.02.2015 r. Miejskie Centrum Usług Socjalnych wysłało pismo do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w sprawie przekwalifikowania pani do
placówki o profilu zgodnym z rodzajem zaburzeń. Dnia 14.04.2015 r. MCUS otrzymało 
informację, iż w powyższej sprawie zostały wysłane przez MOPS zapytania do dyrektorów 
czterech domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie odnośnie możliwości przyjęcia mieszkanki i niestety 
spotkały się z odmową przyjęcia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zaleceniami w Raporcie Krajowego Mechanizmu 
Prewencji pod szczególnym nadzorem jest dokumentacja dotycząca zastosowania 
przymusu bezpośredniego. Ponadto w maju odbędzie się szkolenie wszystkich
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kierowników i pielęgniarek działów opiekuńczych MCUS z zakresu stosowania przymusu 
bezpośredniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego.
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