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Dzialajajs z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w zala^czeniu przekazuj? Raport

Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji przeprowadzonej w Domu Pomocy Spolecznej

w Pelplinie z uprzejma^prosba^o ustosunkowanie siq do zawartych w nim zalecen.

Raport zostal przeslany rowniez Staroscie Tczewskiemu, Przewodniczajcej III Wydziahi

Rodzinnego i Nieletnich Sajdu Rejonowego w Tczewie oraz Dyrektor Wydzialu Polityki

Spolecznej Pomorskiego Urze^du Wojewodzkiego w Gdansku.

Ponadto, przekazano go Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka oraz ,,Porozumieniu na rzecz

wprowadzenia OPCAT", z ktorym Rzecznik Praw Obywatelskich wspolpracuje w zwiajzku

z dzialalnoscia^ Krajowego Mechanizmu Prewencji.
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Raport

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji

z wizytacji w Domu Pomocy Spolecznej

w Pelplinie

1.

Na podstawie artykuhi 19 Protokolu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub ponizajqcego traktowcmia albo

karania, przyjetego przez Zgromadzenie Ogolne Narodow Zjednoczonych w Nowym Jorku

z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192, dalej: OPCAT) oraz dzialajac z na

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniach 14-15 kwietnia 2015 r., do Domu Pomocy

Spolecznej w Pelplinie (dalej: DPS, dom lub placowka) udali SIQ przedstawiciele Zespohi

Krajowy Mechanizm Prewencji (dalej: KMP lub mechanizm): Justyna Lewandowska -

Dyrektor Zespolu KMP (prawnik), Marcin Kusy (prawnik), Dorota Krzyszton (kryminolog),

Rafal Kulas (prawnik). W wizytacji wzie l̂a rowniez udzial przedstawicielka Biura

Pelnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdansku Zenobia Glac-

Sciebura (pedagog resocjalizacyjny oraz oligofrenopedagog).

Osoby wizytujajse sprawdzily na miejscu stan przestrzegania praw mieszkancow DPS,

dokomyXc oceny pod wzgl^dem ich ochrony przed torturami oraz innym, nieludzkim

lub ponizajacym traktowaniem albo karaniem.

W ramach wizytacji wykonano nastejmjajce czynnosci:

• przeprowadzono rozmowy z panem Rufinem Wysockim - dyrektorem DPS

oraz personelem placowki;

• dokonano oglajdu placowki, w tym: wybranych losowo pokoi mieszkancow,

sanitariatow, swietlicy, jadalni, gabinetu fizjoterapii oraz infrastruktury zewn^trznej;

• w czasie wizytacji pokoi i innych pomieszczen przeprowadzono rozmowy

z mieszkancanii DPS;
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• przeprowadzono indywidualne rozmowy z losowo wybranymi mieszkancami domu;

• poddano analizie wybranq. dokumentacje. doste_pna_ na miejscu m.in.: ksiazki raportow

piele_gniarskich, losowo wybrane akta osobowe mieszkancow.

W trakcie wizytacji sporzajizono dokumentacj? fotograficznq. oraz sprawdzono

dostosowanie placowki do potrzeb osob z niepelnosprawnosciami.

Pracownicy mechanizmu poinformowali dyrektora domu i wskazanych przez niego

czlonkow personelu placowki, o ustaleniach dokonanych w ramach powyzszych czynnosci,

a takze wyshichali ich uwag i wyjasnien.

Po zakonczeniu wizytacji przeanalizowano pozostalq. dokumentacJQ zwiajzana,

z funkcjonowaniem DPS.

2. Charakterystyka placowki

Wizytowany dom jest placowkq. samorzajdowa^ powolana^ przez RadQ Powiatu

w Tczewie, przeznaczonq. dla osob niepelnosprawnych fizycznie oraz przewlekle somatycznie

chorych obojga plci. Placowka podlega Staroscie Tczewskiemu. W domu jest 150 miejsc,

w dniu wizytacji przebywalo 155 mieszkancow, 82 meiczyzn i 73 kobiety.

W zwiazku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby miejsc KMP zwraca sif z prosb^

o wyjasnienie na jakiej podstawie w domu przebywalo wifcej mieszkancow,

niz przewiduje to decyzja wojewody. I czy zjawisko to moglo prowadzic do pogorszenia

sytuacji mieszkancow?

Podstawe_ funkcjonowania domu stanowi decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 12

marca2009 r. (PS.IV.DPS 9013-08/09).

3. Legalnosc pobytu

W dniu wizytacji w placowce przebywalo 14 osob ubezwlasnowolnionych calkowicie,

3 osoby ubezwlasnowolnione cze^sciowo oraz 12 umieszczonych na podstawie postanowienia

sajdu (w tym 5 osob ubezwlasnowolnionych).

Analiza losowo wybranych akt socjalno - prawnych mieszkancow co do zasady nie

wykazala nieprawidlowosci w zakresie legalnosci umieszczenia w placowce, jednakze, jak

wskazano we wczesniejszym punkcie raportu, dopuszczalny limit miejsc zostal przekroczony.



4. Personel wizytowanej placowki

W DPS zatrudnionych jest 91 osob w oparciu o umow? o pracQ (88 etatow w pelnym

wymiarze oraz 3 etaty w wymiarze H ), w tym mi^dzy innymi: 30 opiekunek (30 etatow),

24 pracownikow administracyjno-gospodarczych (23 pelne etaty i jedne etat w wymiarze Yz),

21 pokojowych (21 etatow), 8 pielejjniarek (8 etatow), technik fizjoterapii (etat),

2 instruktorow ds. kultury (2 etaty), 3 pracownikow socjalnych (3 etaty), dietetyk (Yz etatu),

kapelan (Yz etatu). W dniu wizytacji wskaznik zatrudnienia pracownikow w stosunku

do liczby mieszkancow domu wynosil 0,57. Jednakze w zwiajzku z przyjmowaniem osob

z tzw. interwencji (mieszkancy przyjmowani np. na okres zimy czy jakichs trudnych sytuacji

zyciowych), placowka, aby utrzymac w/w wskaznik na poziomie przyjmuje do pracy

stazystow.

Na stanowisku opiekuna nie jest zatrudniony zaden m^zczyzna, ale mieszkancy,

z ktorymi przeprowadzono rozmowy nie zglaszali jednak zadnych uwag w tym zakresie.

W dniu wizytacji pracownicy domu w ramach szkolen finansowanych przez

Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Gdansku byli zgloszeni na dwa szkolenia:

,,Trening asertywnosci i skutecznej komunikacji interpersonalnej" oraz ,,Techniki radzenia

sobie ze stresem. Wypaienie zawodowe." Dodatkowo na czerwiec 2015 r. zapianowane

bylo szkolenie na terenie DPS z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Natomiast

na grudzien, zgodnie z rozporzajdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie

domow pomocy spolecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zapianowane jest szkolenie o tematyce

,,Prawa mieszkanca, komunikacja interpersonalna, metody pracy z mieszkancami, metody

radzenia sobie ze stresem.".

Analiza dokumentacji placowki wykazala, ze wszyscy pracownicy na co dzieh

pracuja^cy z mieszkancami domu uczestniczyli w 2014 r. w szkoleniu dot. stosowania

srodkow przymusu bezposredniego

Dostejma dla pracownikow oferta szkolen jest dostosowana do problemow

pojawiajajcych siQ w codziennej pracy. Wazne jest, ze oferta obejmuje rowniez szkolenia

dotyczajce samych pracownikow (na przyklad radzenia sobie z wypaleniem zawodowym),

a nie tylko prac? z mieszkancem.

W roku 2014 nie byly prowadzone przeciwko placowce czy pracownikom domu

postejsowania dyscyplinarne, karne ani cywilne, zwiajzane z traktowaniem mieszkancow.



5. Traktowanie

W ocenie przedstawicieli mechanizmu atmosfera panujajca w domu w trakcie wizytacji

byla bardzo dobra, pelna wzajemnego poszanowania. Mieszkancy podczas rozmow

z wizytuja^cymi bardzo chwalili personal placowki, podkreslaja^c, ze jest zyczliwy, pomocny,

grzeczny, zainteresowany mieszkancami i ich potrzebami, odnoszajcy si? do nich

z szacunkiem. W szczegolnosci chwalili doste_p do dyrektora placowki, ktory niemal

codziennie prowadzi obchod, przez co osoby z trudnosciami w poruszaniu si? moga^ osobiscie

zglaszac swoje uwagi.

Mieszkancy domu nie zglosili zadnych uwag dotyczajzych traktowania ich przez

personel.

Z informacji przekazanych wizytujajcym wynika, ze w 2014 r., nie doszlo do zadnych

wydarzen nadzwyczajnych.

Z informacji tych wynika rowniez, ze w DPS nie sq. stosowane srodki przymusu

bezposredniego. Wizytujajsy nie odebrali od mieszkancow domu zadnych sygnalow

swiadczajcych o tym by srodki takie byly wobec nich stosowane, co potwierdza analiza

dokumentacji placowki. Raporty te zawieraja^ szczegolowe opisy zachowan mieszkancow,

w tym rowniez agresywnych, oraz reakcji personelu na takie zachowania, ktore ocenione

zostaly przez pracownikow Biura, jako prawidlowe. Analiza tych raportow wskazuje rowniez

na to, ze personel placowki jest zainteresowany mieszkancami, zwraca uwagq na ich potrzeby

i wykazuje duza^ empatie^ w postej)owaniu z nimi, co bez wajtpienia ma wplyw na atmosfer^

panujajca w DPS i zaufanie jakim mieszkancy darzq, pracownikow placowki.

Personel domu aktywnie pomaga rowniez mieszkancom w zalatwianiu spraw

osobistych na przyklad przy wyrabianiu potrzebnych dokumentow czy dokonywaniu

zakupow na terenie miasta.

Dom prowadzi rejestr skarg i wnioskow, jednakze od 2012 r., nie dokonano w nim

zadnego wpisu. Z informacji przekazanych wizytujajcym wynika, ze wszelkie uwagi

dotyczajce funkcjonowania DPS mieszkancy zglaszaja^ personelowi na biezajco, w formic

ustnej.

Osoby calkowicie leza^ce moga^ bye poddawane czynnosciom higienicznym

(na przyklad zmianie pieluchy) w lozkach. Z informacji przekazanych wizytujajcym wynika,

ze parawan jest stosowany kazdorazowo przy dokonywaniu takich czynnosci. KMP

pozytywnie ocenia respektowanie prawa do intymnosci drugiej osoby przez personel

placowki.



6. Prawo do ochrony zdrowia

Mieszkancy domu korzystaja^ ze swiadczen opieki zdrowotnej finansowanej

ze srodkow publicznych. Pensjonariusze placowki mogq, korzystac z konsultacji z lekarzem

rodzinnym (internistaj raz w tygodniu, kiedy ten przyjezdza do domu, calodobowo z opieki

piele_gniarskiej oraz z konsultacji z fizjoterapeuta^ ktory jest zatradniony w DPS.

W sytuacji kiedy nalezy zasie^gnajc porady lekarza specjalisty pracownicy domu

dowoza^ mieszkancow do lekarzy.

Placowka nie zatrudnia psychologa i psychiatry. Konsultacje psychologiczne

czy psychiatryczne sa_ sporadyczne, gdyz zdaniem dyrektora placowki nie ma takiej

koniecznosci, aby na stale zatrudniac osoby o tych specjamosciach. W razie potrzeby

mieszkancy korzystaja^ bowiem z ich ushig w ramach NFZ. Jednoczesnie nie odebrano

zadnych sygnalow od pozostalych pracownikow domu czy jego mieszkancow, zwia^zanych

z dost^pnosciq, swiadczen psychologicznych czy psychiatrycznych.

Mieszkancy korzystaja^ z bezpiatnych wizyt dentystycznych, wlapznie

z protezowaniem.

Leki nierefundowane co do zasady powinien mieszkaniec DPS-u wykupic z wlasnych

srodkow, jednak kiedy personel wie, ze dana osoba nie moze pozwolic sobie na taki wydatek

dyrektor placowki kazdorazowo wyraza zgod? na pokrycie kosztow zakupu medykamentu

przez DPS. KMP uznaje to za dobra^ praktyk^.

W razie potrzeby do naglych przypadkow wzywane jest pogotowie ratunkowe.

W ocenie osob wizytuja^cych gabinet rehabilitacyjny jest bardzo dobrze zaopatrzony.

Oddzielna sala do cwiczen daje mozliwosc uczestnictwa w zaj^ciach wiejcszej grupy

mieszkancow domu.

Placowka wyposazona jest w specjalistyczne lozka i materace zapobiegaja^ce

powstawaniu odlezynom.

7. Prawo do informacji i dysponowania wlasnosci^

Sciany korytarzy domu wykorzystane sa_ do wieszania na nich tablic informacyjnych

czy zdj^c upami$tniaJ3.cych wazne wydarzenia w zyciu DPS.

Na tablicach informacyjnych wywieszony jest Regulamin Mieszkancow Domu

Pomocy Spolecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2, informacja o godzinach wydawania

posilkow, aktualny jadlospis, misja DPS oraz informacja o instytucjach, do ktorych mozna



zlozyc skargQ, m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i Helsinska Fundacja Praw

Czlowieka.

Wszystkie informacje sâ  czytelne i aktualne, przedstawione w atrakcyjnej

i przystejmej formie.

Funkcjs pracownika pierwszego kontaktu (dalej: ppk) w domu pelniq. osoby,

ktore bezposrednio pracuja^ z mieszkahcami. Jednak rozmowcy nie potrafili wskazac, kto jest

ppk i jaka^ taka osoba pelni funkcje.. Jak wskazali rozmowcy wszelkie sprawy zglaszaja^

na bieza^co do pracownikow domu b^da^cych akurat na dyzurze. Reprezentanci mechanizmu

zalecajX zatem systematyczne przypomnienie mieszkancom zarowno o roli takiego

pracownika, jak i o tym, komu powierzono to zadanie.

Mieszkancy, z ktorymi przeprowadzono rozmowy byli zorientowani w swoich

prawach i obowiazkach, wiedzieli gdzie szukac potrzebnych im informacji, znali dostejmq.

ofertQ domu. Mieszkaniec niewidomy, nie posluguja^cy sie_ alfabetem Braille'a, poinformowal

wizytuj^cych, ze Regulamin Mieszkanca Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie zostal

mu odczytany. Pozostali rozmowcy wskazywali, ze zapoznawali siq z regulaminem

przy przyJQciu do domu.

Powyzsze wskazuje, ze przyj^ty w placowce sposob przekazywania informacji jest

skuteczny i pozwala mieszkancom nie tylko na samodzielne zaplanowanie swojego dnia lecz

takze na faktyczne przyswojenie informacji o zasadach panuja^cych w domu.

Wiejcszosc mieszkancow ma w pokojach szafy lub szafki zamykane na klucz,

w ktorych mogq. przechowywac swoje rzeczy. W jednym z pokoi przedstawiciele KMP

zauwazyli, ze mieszkanki nie posiadaja^ szafek przyiozkowych, przez co rzeczy osobiste

trzymafy na parapecie okna. KMP zaleca, aby kazdy mieszkaniec DPS-u mial osobist^

szafkf przylozkow^, najlepiej z mozliwosciq zamknifcia jej na klucz, zgodnie z § 6 ust.

1 pkt 3 rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie domow pomocy

spolecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Mieszkancy maja^ mozliwosc przechowywania przy sobie dowodow osobistych,

jednakze CZQSC osob oddaje dokumenty do depozytu. W analizowanych aktach socjalno-

prawnych, przedstawiciele KMP stwierdzili brak oswiadczen podpisanych przez mieszkanca

lub opiekuna prawnego o wyrazeniu zgody na przechowywanie dowodu w depozycie. Art. 79

pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz.

1131 ze zm.) typizuje zatrzymanie dowodu osobistego bez podstawy prawnej jako

wykroczenie. Zgodnie jednak z wykladnia^ dokonana^ przez Sajd Apelacyjny w Katowicach

w wyroku z dnia 9 grudnia 2010 roku o sygnaturze II AKa 397/10 znamiona wykroczenia

6



z art. 79 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych polegajajsego na zatrzymaniu cudzego dowodu

osobistego nie sq. wypelnione, jezeli wejscie w posiadanie dowodu nastapilo za akceptacja.

i przyzwoleniem osoby uprawnionej. Biora^c pod uwage_ powyzsze przedstawiciele KMP

zalecajsj kazdorazowe odbieranie zgody mieszkanca lub jego opiekuna prawnego

mieszkanca ubezwlasnowolnionego na przechowywanie dowodu osobistego

oraz kontrolf akt socjalno-prawnych w celu uzupemiania akt o oswiadczenia ze zgodq

na przechowywanie dowodow osobistych w depozycie.

W domu funkcjonuje czytelna i jasna instrukcja regulujajca poste_powanie

z depozytami wartosciowymi, okresla ona zarowno postej>owanie z depozytem gotowkowym

(srodki sq. wplacane na oprocentowany rachunek bankowy) jak i przedmiotami

wartosciowymi. Dysponentem depozytu jest mieszkaniec lub jego opiekun prawny. Opiekun

prawny mieszkanca ma rowniez mozliwosc upowaznienia okreslonego pracownika DPS

do dysponowania srodkami finansowymi mieszkanca w zakresie dokonywania dla niego

zakupow i wyplat okreslonych kwot. Taki sposob post^powania sprawia, ze to co dzieje si?

z pieni^dzmi pensjonariuszy jest czytelne i latwe do sprawdzenia.

Przy przyje^ciu do domu mieszkaniec podpisuje szereg oswiadczen, mie^dzy innymi:

ze zostal zapoznany z regulaminem, ze zostal poinformowany, iz moze przekazac przedmioty

wartosciowe do depozytu, ze wyraza zgode^ na przetwarzanie przez dom jego danych

osobowych, komu DPS moze udzielac informacji o jego stanie zdrowia oraz istotnych

sprawach zwiajzanych z pobytem w placowce, a takze zgod? na utrwalenie wizerunku

mieszkanca i jego wykorzystanie przez dom.

8. Prawo do kontaktow ze swiatem zewn^trznym

Mieszkancy moga^bez ograniczen poruszac siq po terenie placowki. Pracownicy domu

nie ograniczaja^ rowniez prawa do wychodzenia poza teren. Mieszkancy, ktorzy planujq.

dhizsza^ nieobecnosc powinni jednak poinformowac pracownika o tym, ze wychodza^ a takze

o planowanym miejscu pobytu i terminie powrotu. Z informacji przekazanych wizytujXcym

wynika, ze sâ  osoby, ktore ze wzgl^du na stan zdrowia nie powinny same opuszczac terenu

domu. Pracownicy proponuja^ takim osobom pomoc, np. poprzez zrobienie dla nich

sprawunkow czy towarzystwo podczas spacerow. Personel placowki poinformowal

przedstawicieli KMP, ze nie zakazuja^ opuszczania terenu DPS-u. Mieszkancy nie zglaszali

uwag w tym zakresie.



Z informacji przekazanych wizytujajcym wynika, ze osoby ubezwlasnowolnione majq.

rowniez pelnq. swobod? w poruszaniu si$ na terenie placowki, jak i poza nia .̂

Mieszkaricy majq. prawo do przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.

Z infonnacji przekazanych wizytujXcym wynika, ze dom nie naklada zadnych ograniczen

w zakresie krejju osob odwiedzajajDych. Mieszkahcy moga^ przyjmowac gosci w pokojach

(za zgodq. wspollokatora), jak rowniez w innych pomieszczeniach domu. W przypadku

spodziewanej dhizszej wizyty gosci placowka oferuje mozliwosc skorzystania z pokoju

goscinnego, ktory usytuowany jest w cze ŝci administracyjnej DPS.

Niektorzy pensjonariusze posiadaja^prywatne telefony komorkowe, a w domu znajdujX

sie_ rowniez telefony stacjonarne. Dodatkowo pracownicy placowki zapewniaja^ ze osobom

lezajsym udost^pniane sâ  telefony bezprzewodowe.

Placowka podejmuje rowniez dzialania majajce na celu podtrzymanie wi^zi

mieszkancow z ich rodzinami i osobami bliskimi, a takze ze spolecznoscia^ lokalna .̂ W tym

celu organizowane sâ  mi^dzy innymi imprezy z udzialem zaproszonych gosci z zewnajxz.

Mieszkancy Pelplina majq. mozliwosc uczestnictwa w nabozenstwach w kaplicy DPS,

co stanowi wazny element integrujajcy pensjonariuszy z lokalnq. spolecznoscia^.

9. Oddziatywania kulturalno-oswiatowe i terapeutyczne

W placowce funkcjonuje swietlica terapeutyczna, w ktorej odbywaja^ si? zaj^cia

grupowe. Terapia prowadzona jest od poniedzialku do piajku w godzinach od 8.00 do 15.00

w piwnicy budynku glownego. Dodatkowo kazdy mieszkaniec ma ustalony indywidualny

program wparcia.

Dom ma bogatq. ofert? zaJQc terapeutycznych i kulturalno - oswiatowych. Tematyka

zaJQC dostosowana jest do por roku i akrualnych wydarzeh. Mieszkancy mogq. uczestniczyc

mie^dzy innymi w zaj^ciach z muzykoterapii, biblioterapii czy arteterapii. Mieszkancy

wykonuja, dekoracje na imprezy okolicznosciowe organizowane w domu, przygotowujq. si? do

udzialu w wystqpach, czy wystawach prac plastycznych, uczestnicza^ w wycieczkach

(np. grzybobraniu), pomagaja^ w piele^gnacji ogrodu DPS-u, jesli pozwala im na to stan

zdrowia. Gdy warunki atmosferyczne sâ  odpowiednie to zaj^cia odbywaja^ si? na terenie

zielonym nalezajcym do DPS-u, tarn tez organizowane sâ  imprezy z udzialem zaproszonych

gosci.

Mieszkancy biora^ tez udzial w zaje_ciach wspomagajajsych procesy poznawcze

(gry, zagadki, rozwiajzywanie krzyzowek, bingo, konkursy, pogadanki tematyczne). Cz^sto
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uczestnicza^ w rozgrywkach karcianych w ramach Ligi Karcianej, kiedy to reprezentacja

placowki jezdzi do poszczegolnych DPS-6w i bierze udzial w turniejach np. gry w 1000.

W pokojach mieszkalnych jak i swietlicach mieszkancy domu mogq. korzystac z sieci

Wi-Fi. W sali terapii zaJQciowej sa^przygotowane cztery stanowiska komputerowe z doste_pem

do sieci internetowej.

Nie wszyscy mieszkancy z ktorymi przeprowadzono rozmowy byli zadowoleni

z mozliwosci jakie oferuje dom w tym zakresie, uznajajz je za malo atrakcyjne.

Przedstawiciele KMP nie zauwazyli stanowiska komputerowego dostosowanego

do potrzeb osoby niedowidza^cej, czy tez mozliwosci wypozyczenia audiobookow,

tym bardziej, ze wsrod pensjonariuszy znajduje si? osoba niewidoma. KMP zaleca,

aby w miarf posiadanych srodkow doposazyc bibliotekf domu o audiobooki

i przystosowac jedno ze stanowisk komputerowych do potrzeb osoby niedowidz^cej.

10. Warunki bytowe

Dom Pomocy Spolecznej w Pelplinie zostal zaadaptowany na potrzeby domu,

z wczesniej funkcjonuja^cego sanatorium. Obecnie w sklad placowki wchodzq. trzy budynki:

1. budynek glowny, w ktorym wydzielona jest cze^sc administracyjna oraz czesc

mieszkalna. W cz^sci mieszkalnej oprocz pokoi (pokoj 4-osobowy, 13 pokoi

3-osobowych, 36 pokoi 2-osobowych oraz 5 pokoi jednoosobowych), lazienek i toalet,

mieszcza^ sie. 2 dyzurki piele_gniarek (po jednej na kazde piejro), dzwig osobowy,

jadania, kuchnia pomocnicza, swietlice, gabinet fizjoterapii, kaplica a w przyziemiu

znajduje sie_ kuchnia glowna oraz sala terapii zaj^ciowej;

2. pawilon I miesci 16 pokoi 2-osobowych z lazienka^ i toaleta^ jadalni? i kuchni?

pomocniczaj swietlice, oraz dzwig osobowy;

3. pawilon II posiada pokoj jednoosobowych, 3 pokoje dwuosobowe oraz pokoj

3-osobowy.

Teren wokol budynku jest zagospodarowany i zadbany, alejki wylozone sâ  kostkq.

brukowa^ jest wydzielone miejsce, w ktorym moga^ odbywac sie. grille czy ogniska, a takze

imprezy okolicznosciowe. Na terenie rekreacyjnym znajduje si? rowniez ogrodzony staw,

w ktorym mieszkancy domu mogq. lowic ryby.

Placowka ma zainstalowany system przeciwpozarowy bezposrednio polajczony

z lokalna^ komenda^ strazy pozarnej. W przypadku zaproszenia ognia o zdarzeniu od razu

informowana jest straz pozarna.





smarowania). Informacja o tym, a takze o godzinach wydawania poszczegolnych posilkow,

znajduje si? na tablicach informacyjnych w domu.

Mieszkancy, z ktorymi przeprowadzono rozmowy nie zgiaszali uwag w zakresie

warunkow bytowych. Wiedzieli oni o mozliwosci otrzymania dodatkowego posilku, choc

niektore osoby twierdzify, ze wydawane jest im tylko pieczywo. Poza tym mieszkancy bardzo

chwalili jedzenie podawane w placowce, twierdzili, ze jest ono smaczne i urozmaicone. Jako

dobrq. praktyk? nalezy wskazac stalq. wspolprac? z firmami zewn?trznymi, ktore przekazuja^

na rzecz DPS-u produkty spozywcze, ktore niejednokrotnie 53. podawane mieszkancom w

czasie mi?dzy posilkami. Dodatkowo pochwalic nalezy personel placowki, ktory jesli to

konieczne kupuje specjalistyczne nutridrinki jako wzmocnienie diety mieszkancow.

11. Dostosowanie placowki do potrzeb osob z niepehiosprawnosciami

Placowka jest co do zasady dostosowana do potrzeb osob z niepehiosprawnosciami

oraz osob majXcych trudnosci z poruszaniem si?. Wyposazona jest w dwie windy,

umozliwiajajce wjazd na wszystkie kondygnacje budynkow, szerokie korytarze i drzwi bez

progow, w sanitariatach znajduja^ si? por^cze i uchwyty, a takze natryski wyposazone

w krzesla do kapieli. Wi^kszosc przyciskow instalacji przyzywowej ma sznurki,

umozliwiajajce ich uzycie nie tylko przez osob? na wozku lecz takze w przypadku gdy

mieszkaniec np. upadnie. Teren wokol budynku ma szerokie, brukowane alejki, przed

budynkiem znajduje si? duzy parking, a do drzwi wejsciowych prowadzi pochylnia.

Dom dysponuje rowniez trzema pojazdami dostosowanymi do przewozu osob poruszaj^cych

si? na wozkach. Osoby majajce powazne klopoty z samodzielnym poruszaniem si? oraz lezajce

sâ  lokowane na parterze budynku.

W celu jeszcze lepszego dostosowania DPS do potrzeb osob z niepehiosprawnosciami

i osob maja^cych trudnosci z poruszaniem si?, zasadne bylo by zwrocenie uwagi na ponizsze

uchybienia i podj?cie staran o ich usuni?cie przy okazji kolejnych remontow i modernizacji

placowki:

• zbyt wa^skie drzwi wewn?trzne, ktorych szerokosc jest ponizej 90 cm. (glownie

w pomieszczeniach sanitariatow, jak i z przedsionka znajdujajcego si? w pawilonie II);

• umywalki w cz?sci toalet maja^ podpory uniemozliwiajajce osobie na wozku

podjechanie do niej na tyle blisko, by moc swobodnie z nich korzystac

(brak mozliwosci swobodnego dosi?gni?cia do baterii);
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• lustra w sanitariatach umieszczone sâ  zbyt wysoko, co uniemozliwia korzystanie

z nich przez osoby na wozkach i osoby niskiego wzrostu (optymalne jest stosowanie

w lazienkach wysokich luster, montowanych tuz nad umywalka^ oraz wyposazenie ich

w mechanizm umozliwiajajzy ich pochylenie, co pozwoli na korzystanie z nich

zarowno przez osoby stojajce, jak i siedzajce na wozkach inwalidzkich);

• zbyt wysoko umieszczone wlajczniki swiatla, dzwonek do drzwi frontowych

w budynku glownym oraz przyciski sygnalizacji przyzywowej (srednio 145 cm od

podlogi), pozajdane byloby umieszczanie tego typu elementow (wla^czniki, dzwonki,

czytniki, klamki itp.) na wysokosci 90 - 120 cm. od podlogi, co spowoduje, ze b$da^

one dostejme dla wszystkich korzystajajcych;

• brak kontrastowego oznaczenia krawqdzi stopni schodow na wewnejxznej klatce

schodowej w pawilonie I;

• modernizacja windy w pawilonie I, ktora pozwoli by bez poniocy drugiej osoby

mieszkaniec poruszajajsy siê  na wozku mogl sam z niej skorzystac;

• modernizacja pochylni wewnejrznej prowadza^cej do sali warsztatow terapii

zaJQciowej (8% nachylenia) lub rozwazenie zmiany miejsca zaje^c na takie, do ktorych

kazdy mieszkaniec nie bqdzie mial problemow z dojsciem/ dojazdem.

12. Prawo do praktyk religijnych

Mieszkancy wyznania rzymskokatolickiego, maja^ mozliwosc uczestniczenia w mszy

swiqtej na terenie domu raz w tygodniu. Placowka dysponuje kaplica^ a msze odprawia

ksiajdz, ktory w palcowce zatrudniony jest na pol etatu.

W domu w czasie trwania wizytacji nie przebywal nikt innego wyznania. Mieszkancy

DPS w rozmowach przyznali, ze kapelan jest osoba, i mila^ i nie narzucajajca^ si% co swiadczy

o wzajemnym poszanowaniu uczuc religijnych. Wizytuja^cy nie odebrali uwag mieszkancow

we wskazanym obszarze.

13. Dobre praktyki:

1. wspolpraca z niemieckimi organizacjami pozarzajdowymi, ktore przekazuja^ sprze^t

specjalistyczny oraz srodki higieniczne dla mieszkancow domu;

2. wykup lekow nierefundowanych zleconych przez lekarza dla mieszkancow, ktorych

nie stac na taki wydatek.
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14. Zalecenia

Na podstawie art. 19 OPCAT przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji

zalecajaj

Dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w Pelplinie:

1. wyjasnienie kwestii na jakiej podstawie w domu przebywalo wi^cej mieszkancow,

niz przewiduje to decyzja wojewody;

2. naprawQ systemu przyzywowego;

3. wprowadzenie i stosowanie oswiadczen o wyrazeniu zgody na przechowywanie

dowodu osobistego mieszkanca w depozycie oraz kontrol^ akt socjalno-prawnych

w celu uzupelniania akt o oswiadczenia ze zgodq. na przechowywanie dowodow

osobistych w depozycie;

4. modernizacJQ windy w pawilonie I, na taka^ ktory umozliwi korzystanie z niej bez

pomocy drugiej osoby;

5. wyposazenie wszystkich mieszkancow w osobistq. szafke. przylozkowa^

6. doposazenie biblioteki domu o audiobooki;

7. uwzglednienie koniecznosci pelnego dostosowania budynku do potrzeb osob

z niepelnosprawnosciami oraz maja_cych trudnosci z poruszaniem si^ przy planowaniu

remontow i inwestycji.

Staroscie Tczewskiemu:

1. przekazanie srodkow finansowych niezb^dnych do realizacji zalecen, ktorych

wykonanie jest od nich zalezne.

Opracowala: Zenobia Glac-Sciebura

Za zespol podpisuje:
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