
i bom  Pom ocy Społecznej 
P O D  M O D R Z E W I A M I "

w Szczebrzeszynie
‘ ! Wonie 117 .22-W J Szczebrzeszyn

K |./faJiia< W 2 IMW
N II - ‘>22- i :*04-792 , P-UUU29524IS

Szczebrzeszyn, dn. 18.08.2015

DPS.l.0820.01.2015

b iu r o  RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH _

Biuro Rzecznika 
08* l  ̂ Praw Obywatelskich

Krajowy Mechanizm Prewencji

Dotyczy sprawy: KMP.575.18.2015.M.Mo.

W odpowiedzi na uwagi i zalecenia zawarte w Raporcie Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z dnia 15 lipca 2015 roku. uprzejmie informuję:

Ad.l
Zgodnie z Uchwałą Nr 141/2011 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 7 listopada 

2011 roku wprowadzone były zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej ,.Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie uwzględniające faktyczną liczbę miejsc 
statutowych Domu -  70, która nie została przedstawiona w trakcie wizytacji 
przedstawicielom KMP- /kserokopia uchwały potwierdzona za zgodność z oryginałem 
w załączeniu/.

Ad2,
W zakresie działania instalacji przyzywowej, usterka została usunięta poprzez 

wymianę w kilku punktach kontrolek /żarówki/. Zobowiązano pracownika działu 
gospodarczego do przeprowadzania systematycznych kontroli działania instalacji
i odnotowyrwania tego faktu w rejestrze kontroli.

Ad.3
Z uwagi na fakt, iż wobec mieszkanki zachowującej się autoagresywnie, zastosowano 

chłodny prysznic, co jest niedopuszczalne, informuję iż z wyjaśnień pracownika, który 
zastosował wymieniony środek, wynika, że sytuacja ta nastąpiła po konsultacji telefonicznej 
z lekarzem psychiatrą. Mieszkanka w nocy z 4 na 5 września 2013r., przejawiała zachowania 
autoagresywne, groziła okaleczeniem, popełnieniem samobójstwa. W tym czasie zarówno 
w dzień jak i nocy były wysokie temperatury powietrza. Mieszkanka była cały czas 
niespokojna, dlatego, w celu schłodzenia ciała mieszkanki, po konsultacji z lekarzem 
psychiatrą zastosowano w/w środek.
W celu uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji, poinformowano pracowników, 
że postępowanie takie jest niedopuszczalne, naganne, wręcz karalne i zakazano stosowania 
takich praktyk nawet za zgodą lekarza:
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-odnośnie ograniczenia odwiedzin osób ubezwłasnowolnionych, zgodnie z zaleceniem, 
dostosowano zapisy zawarte w § 2 ust. 3 prawa i obowiązki mieszkanek oraz w projekcie 
regulaminu organizacyjnego Domu;

-zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizując zakres programowy cytowanego 
rozporządzenia, mieszkanki uczestniczą w treningach związanych z funkcjonowaniem 
w życiu codziennym, tj. między innymi porządkowanie własnych ubrań, we własnych 
szafach. Nie przygotowują posiłków, a jedynie uczestniczą w nakrywaniu do stołu. 
Wymienione czynności wykonywane są dobrowolnie przez mieszkanki, pod okiem 
opiekunów i terapeutów;

-odnośnie zapisu zamieszczonego w planie terapii zajęciowej dotyczącego „ czasu wolnego”
-  odnosi się on do treningu spędzania przez mieszkanki czasu wolnego wg. ich upodobań.

Ad.4
Odnośnie stosowania przymusu bezpośredniego, Dyrektor Domu, był i jest na bieżąco 

informowany o jego zastosowaniu wobec mieszkanki.
Biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w pkt.5 Raportu, Dom Pomocy Społecznej 

w Szczebrzeszynie zastosuje się do nich, poprzez respektowanie przepisów dotyczących 
zasad stosowania i dokonywania przymusu bezpośredniego określonych w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 740) i ustawy
0 ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 231 ,poz. 1375 ze zm.).

Ad 5.
Zaprzestano dyscyplinowania mieszkanek oraz dalszego prowadzenia karty 

’’Oczekiwania wobec mieszkanki”, a także uwzględniono zalecenie w  „Prawach
1 obowiązkach mieszkanek”, zgodnie z uwagami zawartymi w pkt.5 Raportu. Zapis ten 
zostanie również wyeliminowany z Regulaminu Organizacyjnego Domu.

Ad.6.
Zgodnie z przepisami § 54 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r , poz. 163 z późn. zm.),w domu pomocy społecznej,
Są umieszczane wyłącznie osob\ wymagające całodobowej opieki, które z powodu choroby, 
wieku lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Po konsultacji z lekarzem psychiatrą i psychologiem, informuję, że aktualnie nie ma 
w Domu mieszkanek, które mogłyby samodzielnie opuszczać teren Domu. 
Jednakże, procedura regulująca wyjścia mieszkanek została dostosowana do wydanych 
zaleceń.

Ad.7
Sale trzech leżących mieszkanek, których stan zdrowia nie pozwala na 

pionizowanie, są regularnie wietrzone. Pozostałe leżące mieszkanki, o ile pozwalają 
na to warunki atmosferyczne, są wyprowadzane na zewnątrz na wózkach inwalidzkich.
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Ad.8.
Nawiązując do zajęć kulinarnych, które prowadzone są w ramach terapii kulinarnej, 

kuchenka pomocnicza zostanie przeniesiona w miejsce dostępne również dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ad.9
Uzupełniono i umieszczono w widocznym miejscu dane teleadresowe Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka i sądu rodzinnego.

Ad. 10
W opisanym w pkt.7 przypadku mieszkanka została skierowana do domu pomocy 

sądownie i nie wyrażała zgody na podpisanie wskazanych oświadczeń. Oddziaływania 
pracowników nie przyniosły dotąd efektów, ale nadal będą dążyć do otrzymania 
wymaganych podpisów pod oświadczeniami.

Ad. 11
W nawiązaniu do zastrzeżenia określającego kwotę przeznaczonego na zakupy 

w sklepiku znajdującym się w Domu — zostanie ona zniesiona. Dokonywane przez 
mieszkanki zakupy na terenie Domu traktowane są jako trening budżetowy. 
Mieszkanki mają także możliwość i swobodę wyboru dokonywania zakupów poza terenem 
Domu, co potwierdziły w rozmowach z przedstawicielami ICMP.

Ad. 12
Ujednolicono postanowienia zawarte w Regulaminie organizacyjnym i dokumencie 

Praw i obowiązków mieszkanek w zakresie godzin prowadzonych odwiedzin.

Ad. 13
W Domu nie są dokonywane kontrole przedmiotów wnoszonych przez 

odwiedzających. Wpis w raporcie opiekunek z dnia 8 kwietnia 2014 roku został dokonany 
po zgłoszeniu przez mieszkankę, aby rzeczy te mogły być oznakowane i służyć mieszkance, 
dla której zostały dostarczone .Odstąpiono od praktyki wpisywania do raportu 
przynoszonych rzeczy przez odwiedzających.

Ad. 14

Dom Pomocy Społecznej .,Pod Modrzewiami" w  Szczebrzeszynie przeznaczony jest 
dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Spełnia warunki w  zakresie usług 
bytowych, określone w § 6 ust.l pkt 1 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie domów pomocy społecznej. Winda, którą posiadamy, po dokonanym remoncie / 
na dzień wizytacji/ została dopuszczona do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego 
w Lublinie w dniu 29.06.2015 roku.

Może się jednak zdarzyć, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są jednocześnie 
niesprawne fizycznie. W takim przypadku są one umieszczane na parterze budynku 
adoptowanego, gdzie pomieszczenia są dostosowane dla osób z taką niepełnosprawnością :
- wyłączniki świateł zainstalowane są poniżej 120 cm, a pomieszczenia mieszkalne 
są wyposażone w drzwi o większym prześwicie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  w  § 70 
dopuszcza do ruchu pieszego i osób niepełnosprawnych przy użyciu wózków inwalidzkich, 
dłuższe pochylnie niż 9 m przy wysokości pochylni do 0,5 m z nachyleniem 10%.
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Wszystkie schodj w domu pomocy są wyłożone płytkami antypoślizgowymi, zbędne wydaje 
się więc instalowanie taśm antypoślizgowych, natomiast zgodnie z § 71 pkt.4 cytowanego 
rozporządzenia zapewniono kontrasty krawędzi schodów.

Mając na uwadze uwagi zawarte w  pkt.4 Raportu, informuję, że zgodnie z § 6 ust.l 
pkt 3 d, cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, 
zachowany jest wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno opiekuńczego
i wynosi nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca Domu. Mieszkanki przebywające w Domu 
potrzebują całodobowej opieki i pielęgnacji, w tym pomocy podczas kąpieli, toalecie, a także 
zmianie pieluchomajtek. W związku z tym, mając na uwadze zapewnienie intymności 
mieszkankom Domu. wskazan>m jest aby czynności higieniczne przy mieszkankach były 
dokonywane przez kobiety. Zaznaczyć należy fakt, że w  Domu Pomocy w Szczebrzeszynie 
zatrudnieni są mężczyźni w dziale gospodarczym i administracyjnym, jak również 
zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenia muzykoterapeuta.

Jednocześnie wyjaśniam, że uwagi i zalecenia co do regulaminu organizacyjnego, 
praw i obowiązków mieszkanek zostaną uwzględnione w nowo opracowywanych 
w.w dokumentach.

PYRif /^ ° R
mgr int Zbignî  Parocha

Do wiadomości:

1 .Starosta Zamojski
2.Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
3.Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Zamościu
4. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
5. „Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT”
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* Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji

Dotyczy sprawy: KMP.575.I8.20I5.M.Mo.

W odpowiedzi na przekazany Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
przeprowadzonej na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w Domu Pomocy Społecznej 
„Pod Modrzewiami" w  Szczebrzeszynie, odnosząc się do zawartych w nich uwag i zaleceń 
odnoście wsparcia finansowego dyrektora Domu w  realizacji zaleceń wymagających 
nakładów pieniężnych, uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu w Zamościu, na bieżąco 
współpracuje z Domem Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie, 
a w  przypadku występujących potrzeb, udziela wsparcia finansowego na miarę możliwości 
finansowych Powiatu.

Jednocześnie w załączeniu przekazuję odpowiedź Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej ..Pod Modrzewiami” w  Szczebrzeszynie na zawarte uwagi i zalecenia w w/w  
Raporcie.
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Henryk Małej


