WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dni

rpnia 2015 r.

PS-KNPS.431.1.32.2015.SG

Pani
Jolanta Kaczmarek
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Magnolia” w Głogowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 8 lipea 2015 r. na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 274 z dnia 6 lipca
2015 r., oraz upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego N r PS -KNPS.0030.214.2015 z dnia
3 lipca 2015 r., kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu: Sylwia Geppert inspektor wojewódzki (przewodnicząca kontroli) oraz Michalina Jarocka - inspektor
wojewódzki, przeprowadzili kontrolę doraźną w filii Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”
filia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Norwida 3
w Głogowie. Kontrola została podjęta w związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta z dnia
8 czerwca

2015

r.

informującym

o występujących

nieprawidłowościach

w

opiece

instytucjonalnej, sprawowanej przez ww. Dom nad mieszkańcem S.G.
W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej była Pani Jolanta
Kaczmarek - odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

W czasie kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą mieszkańca S.G. (plan
indywidualnego wsparcia, wypisy ze szpitala, opinie specjalistów itp.), opracowane przez
Dom procedury zastosowania przymusu bezpośredniego, szkoleń pracowników, a także
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przeprowadzono rozmowę z Kierownikiem filii Domu, Panią Magdaleną Jarowicz, dotyczącą
małoletniego.
Dodatkowo

14 pracowników Domu

(opiekunek, pielęgniarek i pokojowych)

wypełniło anonimową ankietę dotyczącą poszanowania praw mieszkańca, stosowania
przymusu bezpośredniego i znajomości procedur jego stosowania. Ponadto zadano pytanie
bezpośrednio dotyczące wiedzy na temat jakichkolwiek sytuacji w których stosowano
przemoc w stosunku do S.G. Analiza odpowiedzi wykazała, że żadna z w/w osób nie
potwierdziła, aby wiadomo jej było o przejawach przemocy, agresji lub niechęci w stosunku
do mieszkańców Domu, a w szczególności do S.G, ze strony pracowników. Wszyscy
pracownicy potwierdzili znajomość w/w procedur i przepisów.
W odniesieniu do zarzutów stosowania przemocy w postaci „nakładania prześcieradła
na głowę”, z zebranych w trakcie czynności kontrolnych materiałów dowodowych nie
wynika, aby w jednostce była stosowana przemoc wobec małoletniego S.G., a jedynie środki
zapobiegawcze chroniące inne dzieci i personel przez jego agresją.

Opis stanu faktycznego zawarto w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez
Dyrektora

Domu

w

dniu

10

sierpnia

2015

roku.

Kontrolujący

nie

stwierdzili

nieprawidłowości i uchybień, wobec powyższego nie zachodzą przesłanki do wydania
zaleceń pokontrolnych.
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