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UchwaiaNr.
Rady Powiatu w Slawnie
zdnia
w sprawie przyj^cia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Slawienskiego na lata 2013-2015
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza_dzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz
art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) w zwiazku § 4 ust.l pkt 3 Rozporzajdzeniem Rady
Ministrow z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego (Dz. U. z 2011 Nr 24, poz. 128), Rada Powiatu w Slawnie uchwala co nastejmje:

§1
W celu realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjmuje si? Powiatowy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Slawienskiego na lata 2013 - 2015
stanowia_cy zala^cznik do niniejszej uchwaly.
§2

Wykonanie uchwaty powierza si? Zarza^dowi Powiatu w Slawnie,
§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia.

.vnioskodawca Zarzqd Powiatu
na

Uzasadnienie
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) wprowadzony zostal
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, ktory okresla strategic dzialari majacych na
celu ograniczenie wyst^powania zagrozen dla zdrowia psychicznego, popraw§ jakosci zycia osob
z zaburzeniami psychicznymi oraz poprawe^ zycia ich blisidch i zapewnienie dostejmosci do
swiadczen opieki zdrowotnej.
Zgodnie z ww. rozporza^dzeniem Rady Ministrow samorzady powiatow zostaly zobowiazane
m.in. do opracowania i wdrozenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
uwzgl^dniajacego w szczegolnosci:
1) promowanie zdrowia psychicznego \e zaburzeniom psychicznym,
2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i dost^pnej
opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezb^dnych do zycia w srodowisku spolecznym,
rodzinnym i zawodowym.
Majac powyzsze na uwadze podj^cie niniejszej uchwaly jest zasadne.
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I. WPROWADZENIE
Przyjęta w 1948 r. konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa zdrowie
psychiczne jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, zaś
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego stwierdza: „… zdrowie
psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób
z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa…” ( (Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz. 1375)
Przyczyny uzasadniające podjęcie szeroko zakrojonych działań w ramach
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego to:
sukcesywny wzrost od początku lat dziewięćdziesiątych zachorowalności
na psychotyczne i niepsychotyczne zaburzenia psychiczne – spowodowany
zmianami społeczno – ekonomicznymi generującymi nowe zagrożenia dla zdrowia
psychicznego,
istniejący od lat deficyt kadr i środków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej –
wynik długotrwałych zaniedbań i marginalizowania tej dziedziny ochrony zdrowia,
konieczność dostosowania opieki psychiatrycznej do współczesnych standardów –
rozwój lecznictwa niestacjonarnego zgodnie z założeniami modelu leczenia
środowiskowego,
konieczność zmiany nastawienia do zaburzeń psychicznych tak chorych, jak i ich
otoczenia – aktualnie określenie „chory psychicznie” ma charakter stygmatyzujący,
co znacząco zmniejsza szanse na zapobieganie i skuteczne leczenie zaburzeń
psychicznych.
Potencjalne i realne zagrożenia dla zdrowia psychicznego z perspektywy socjologicznej:
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

bezrobocie,
warunki pracy i życia w połączeniu z biedą,
gwałtowny wzrost emigracji zarobkowej,
zaburzenia więzi społecznych, w tym deficyt wsparcia psychospołecznego
i solidarności,
zjawisko wykluczenia społecznego,
rosnące zróżnicowanie społeczno – ekonomiczne,
proces starzenia się społeczeństwa polskiego z jednoczesnym niżem
demograficznym,
znaczne rozmiary przestępczości, w tym zorganizowanej,
nasilenie zjawisk korupcyjnych,
katastrofy ekologiczne, naturalne i komunikacyjne,
poczucie zagrożenia nieuleczalnymi chorobami,
zagrożenie międzynarodowym terroryzmem.

Szacuje się, że ok. 30% populacji może doświadczyć w pewnym momencie życia
zaburzeń w zdrowiu psychicznym. Większość z tych ludzi radzi sobie bez żadnej pomocy
medycznej, jednak 10% potrzebuje i szuka wsparcia w opiece zdrowotnej, a 1% z nich
zapada na zdrowiu psychicznym na dłuższy czas.

W Polsce w ciągu 18 lat od 1990 do 2007 r. wskaźnik rejestrowanego
rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł w opiece ambulatoryjnej o 119%,
a w opiece stacjonarnej o 50%.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi to osoby:
@ chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne)
@ upośledzone umysłowo
@ wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych zaliczane do zaburzeń
psychicznych, które wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy
i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej wyróżnić można 4 grupy zaburzeń psychicznych
stanowiących największe zagrożenie dla zdrowia psychicznego Polaków, generujące przy
tym 75% kosztów leczenia:
@ depresje,
@ przewlekłe choroby schizofreniczne i afektywne,
@ choroby związane ze starzeniem się, w tym choroby organiczne,
@ zaburzenia alkoholowe.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 24, poz. 128)
wprowadzony został Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który określa
strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia
psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz
zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Następnie kaskadowo zostały
opracowane programy regionalne. Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2015 jest ramowym ujęciem
potrzeb w zakresie organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej oraz innych form działalności na rzecz ochrony zdrowia
psychicznego, które mogą być realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego
przez administrację rządową, NFZ, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego,
samorządy powiatów i gmin, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe i inne
instytucje działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów samorządy powiatów zostały
zobowiązane m.in. do opracowania i wdrożenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego uwzględniającego w szczególności:
1) promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej
i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia
w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.

II. POWIATOWY ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY
Uchwałą Zarządu Powiatu Sławieńskiego Nr CVII/381/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego ds. opracowania i realizacji
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Sławieńskiego,
w jego skład weszli:

Jednostka terytorialna

Liczba
ludności
ogółem

Liczba Liczba ludności
ludności
na wsi
w miastach

Sławno – gmina miejska

12.853

12.853

0

Sławno – gmina wiejska

8970

0

8970

Darłowo – gmina miejska

14.027

14.027

0

Darłowo – gmina wiejska

7953

0

7953

Malechowo – gmina wiejska

6694

0

6694

Postomino – gmina wiejska

7152

0

7152

57.649

26.880

30.769

POWIAT SŁAWIEŃSKI

Wskaźnik gęstości zaludnienia w powiecie wynosi 54,9 osób/km²
(w województwie wg stanu z 2010 r. wynosił 74 osoby/km², w kraju – 122/osoby/km²).
W miastach mieszka 47,4% ludności (przy średniej wojewódzkiej 68,8% i krajowej
60,9%). Wskaźnik feminizacji wynosi 104 (przy wojewódzkim 106 i krajowym 107).
Liczba ludności maleje (od czerwca 2009 do grudnia 2010 zmniejszyła się
o 501 osób).
Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2012 r. w powiecie wynosiła 26,1%
(w województwie: 16,9%, a w kraju 14,2 %).
Trendy demograficzne w naszym województwie:
starzenie się społeczeństwa,
wzrost długości życia,
prognozowane zmniejszanie się liczby ludności w najbliższych latach.

IV. DIAGNOZA DOTYCZĄCA WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa
Zachodniopomorskiego
szczegółowo
przedstawia
częstotliwość
występowania
poszczególnych kategorii zaburzeń wśród pacjentów zgłaszających się do poradni zdrowia
psychicznego oraz poradni uzależnień:

1)

Przyczyny leczenia w poradniach zdrowia
w województwie zachodniopomorskim w 2010 r.

psychicznego

dla

dorosłych

zaburzenia nerwicowe
zaburzenia nastroju, epizody
afektywne, depresje
schizofrenia
organiczne zaburzenia
niepsychotyczne
organiczne zaburzenia
psychotyczne
inne zaburzenia psychotyczne
upośledzenie umysłowe
zaburzenia osobowości i
zachowania
pozostałe zaburzenia psychiczne

2) Przyczyny leczenia w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
w województwie zachodniopomorskim w 2010 r.

zaburzenia zachow ania i emocji
upośledzenie umysłow e
zaburzenia nerw icow e
calosciow e zaburzenia
rozw ojow e
pozostale zaburzenia
rozw ojow e
zespoly behaw ioralne zw iazane
z zaburzeniami odzyw iania
schizofrenia
nieokreslone zaburzenia
psychiczne
pozostale zaburzenia
psychiczne

3) Przyczyny leczenia w poradniach dla uzależnionych od alkoholu w województwie
zachodniopomorskim w 2010 r.

zespół uzależnienia
używanie szkodliwe
zespół abstynencyjny
ostre zatrucia
inne zaburzenia psychiczne

4) Przyczyny leczenia z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji
psychoaktywnych w województwie zachodniopomorskim w 2010 r.

kilka lub inne substancje psychoaktyw ne
kanabinole
opiaty
inne substancje pobudzające, w tym
kofeina
rozpuszczalniki
leki uspokajające i nasenne
kokaina
substancje halucynogenne

Tab. 2. Świadczenia kontraktowane w ww. poradniach w powiecie sławieńskim
(dane z 2010 r. wg Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)

Rodzaj poradni
Poradnie zdrowia
psychicznego
Poradnie psychologiczne
Poradnie dla uzależnionych
od alkoholu
Poradnia uzależnień
poradnia zdrowia
psychicznego dla dzieci
i młodzieży

Liczba podmiotów

Liczba świadczeń

4

34 965

2

1971

2

16 891

1

1 803

1

brak danych

Tab. 3. Świadczenia pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie sławieńskim
(dane z 2010 r. wg Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)

Formy pomocy

Liczba osób/miejsc
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

W tym liczba osób/miejsc
dla osób chorych psychicznie

Dom samopomocy

30

16

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu
zamieszkania

25

7,7 % ogólnej liczby osób,
którym przyznano świadczenia
w latach 2007 – 2010

V. BAZA POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO SŁUŻĄCA WSPARCIU I OPIECE NAD
OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Szeroko rozumiana ochrona zdrowia psychicznego obecnie jest realizowana przez
wiele podmiotów działających w oparciu o obowiązujące ustawy, np.:
ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(podmioty lecznicze)
ustawę o pomocy społecznej (np. ośrodki interwencji kryzysowej, PCPR-y, regionalne
ośrodki polityki społecznej)
ustawę o systemie oświaty (poradnie psychologiczno – pedagogiczne)
a także przez organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne.
Powiat Sławieński posiada następujące zasoby instytucjonalne służące ochronie
zdrowia psychicznego mieszkańców i opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi:

•

W zakresie służby zdrowia

Świadczenia ambulatoryjne realizowane są przez:
Poradnie Zdrowia Psychicznego:
Darłowo: NSZOZ"NO" – Darłowo, ul. M. Curie – Skłodowskiej 32
Sławno: NSZOZ"NO" – Sławno, ul.Chełmońskiego 9
Medison sp. z o.o. – Sławno, ul. Konopnickiej 4
NZOZ Ars Medica – Sławno, ul. J. Narodowej 36
Poradnie uzależnienia od alkokoholu i współuzależnienia:
Darłowo: NSZOZ"NO" – Darłowo, ul. M. Curie – Skłodowskiej 32
Amicus Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Darłowo, ul. Wieniawskiego 18
Sławno: NSZOZ"NO" – Sławno, ul.Chełmońskiego 9
Poradnia leczenia uzależnień:
Sławno: Medison sp. z o. o. – Sławno, ul. Konopnickiej 4
Poradnia Psychologiczna (dla dorosłych):
Sławno: NSZOZ"NO" – Sławno, ul. Chełmońskiego 9
Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym:
Jarosławiec:
NZOZ
PSYCHE
ul. Nadmorska 34

Renata

Kosnowska

–

Jarosławiec,

Leczenie środowiskowe wykonuje:
NZOZ Ars Medica – Postomino 6a
Świadczenia całodobowe (psychiatryczne ani odwykowe) nie są realizowane
w powiecie.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagające tej formy pomocy są kierowane
na oddziały psychiatryczne w powiatach sąsiednich – koszalińskim lub słupskim.
•

Instytucje wspomagające

A) w zakresie pomocy społecznej
Na terenie powiatu sławieńskiego zadania z zakresu pomocy społecznej realizują
na poziomie miejskim i gminnym ośrodki pomocy społecznej, zaś na poziomie
powiatowym – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Ośrodki pomocy
społecznej realizują wiele form wsparcia rzecz rodzin
znajdujących się w kryzysie, m. in. zabezpieczają potrzeby osób chorych,
niepełnosprawnych, a także osób starszych, które samodzielnie nie mogą funkcjonować
w życiu codziennym. Formy pomocy to m. in. objęcie rodziny opieką asystenta rodziny,
przyznanie osobie niepełnosprawnej specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznanie
świadczenia pielęgnacyjnego, skierowanie do domu pomocy społecznej, itp.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, (76 – 100 Sławno,
ul. Sempołowskiej 2a)
Formy pomocy udzielanej przez PCPR osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami
psychicznymi, to:
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami
ps ychicznymi:
a) Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych następujących zadań:
@ uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
@ sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
@ zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,
@ likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
@ usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika;
b) Kształtowanie świadomości społeczeństwa w temacie niepełnosprawności poprzez
informowanie społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych o obowiązujących
ulgach i uprawnieniach:
@ zamieszczanie
informacji
o
prawach
i
obowiązkach
związanych
z niepełnosprawnością na stronie internetowej Centrum,
@ wydawanie publikacji- informator, ulotki, artykuły prasowe,
@ informowanie interesantów o ulgach i uprawnieniach głównie przez pracowników
Centrum,
@ zatrudnienie konsultanta, doradcy ds. osób niepełnosprawnych.
c) Działania w ramach aktywizacji społecznej realizowane na rzecz osób
niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Szansa na rozwój”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego takie jak trening kompetencji i umiejętności społecznych,
warsztaty nauki planowania udanego życia, wyjazdy, wycieczki integracyjne,
indywidualne konsultacje z psychologiem;
d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z zaburzeniami psychicznymi
całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców w rodzinie zastępczej;
e) Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionymi opieki rodziców;
f) pomoc w integracji ze środowiskiem i usamodzielnienie osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia, osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie

zastępczej, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo –
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz domy pomocy społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Aktywizacja
zawodowa
osób
niepełnosprawnych,
w
tym
osób
z zaburzeniami psychicznymi:
kursy i szkolenia zawodowe oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
w ramach projektu systemowego „Szansa na rozwój” dla osób niepełnosprawnych w tym
dla osób z chorobami psychicznymi.
Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie powiatu sławieńskiego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
W powiecie działa również Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie.
B) instytucje działające w ramach systemu oświaty

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogi czna w Sławnie z Filią
w Darłowie (76 – 100 Sławno, ul. Kopernika 9; 76 – 150 Darłowo,
ul. Żeromskiego 25)
Poradnia świadczy pomoc specjalistyczną dla dzieci i młodzież uczęszczających do szkół,
przedszkoli i placówek mających siedzibę na terenie powiatu sławieńskiego oraz dzieci
i młodzież nie uczących się i nie pracujących zamieszkałych na terenie powiatu
sławieńskiego, a także ich rodziców i prawnych opiekunów oraz nauczycieli
i wychowawców.
Podział terenu:
@ Placówki z terenu miasta i gminy Sławno oraz gminy Malechowo – obsługuje Poradnia
w Sławnie,
@ Placówki z terenu miasta i gminy Darłowo – obsługuje Filia w Darłowie,
@ Placówki z terenu gminy Postomino – obsługuje częściowo Poradnia w Sławnie,
częściowo Filia w Darłowie, zależnie od wyboru rodzica i możliwości dojazdu,
@ zajęcia aktywizujące wybór szkół i zawodów oraz niektóre zajęcia
psychoprofilaktyczne w przedszkolach i szkołach są realizowane przez
wykwalifikowanych nauczycieli Poradni na terenie całego powiatu, niezależnie
od ww. podziału terenu.
Do zadań stałych Poradni, służących m. in. udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi oraz profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego, należą:
@ badania psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne dzieci i młodzieży,

@
@

@
@

@

@

@
@

wydawanie opinii w sprawach określonych w przepisach prawa oświatowego,
orzekanie w sprawach kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania,
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem
umysłowym,
opiniowanie w sprawach objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
realizowana w siedzibie Poradni bezpośrednia pomoc psychologiczno – pedagogiczna
w różnorodnych formach indywidualnych (terapia: logopedyczna, psychologiczna
i pedagogiczna, porady i konsultacje, mediacje i negocjacje, porady dotyczące wyboru
kierunku dalszego kształcenia i zawodu) oraz grupowych (zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu, Programu Edukacyjno –
Terapeutycznego „Bratek”, Programu Edukacyjno – Terapeutycznego „Ortograffiti”,
zajęcia grupowe dla dzieci z Zespołem Aspergera, itd.),
realizowane w przedszkolach, szkołach i placówkach zajęcia grupowe o różnym
charakterze: psychoedukacyjne, adaptacyjne, aktywizujące do wyboru szkół
i zawodów, psychoprofilaktyczne (m. in. realizowane są programy autorskie: program
promocji zdrowia emocjonalno – społecznego u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym pt. „Poznaj siebie i innych”; program z zakresu profilaktyki agresji
i zaburzeń zachowania „Garść radości, szczypta złości”; programy dla dzieci
z klas I-III SP „Jak radzić sobie ze złością” oraz „Czego się boję”, program dotyczący
molestowania seksualnego dzieci „Dobre i złe sekrety” itd.),
porady i konsultacje dla rodziców i opiekunów, dla nauczycieli i wychowawców,
dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych oraz innych osób (np. kuratorów sądowych,
pracowników MOPS-ów i GOPS-ów, itp.),
udział w radach pedagogicznych w przedszkolach i szkołach – prowadzenie szkoleń
i prelekcji,
prowadzenie prelekcji dla rodziców w szkołach i przedszkolach oraz placówkach
w rejonie działania Poradni.

Wiele działań Poradni ukierunkowanych jest na wspieranie wychowawczej funkcji
rodziny. Oprócz indywidualnych form pomocy (porad, konsultacji, mediacji, interwencji,
itp.) – realizowane są zarówno na terenie Poradni, jak i w szkołach i placówkach
w terenie cykliczne 40-godzinne zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów oraz
odrębnie – dla grup nauczycielskich wg programu J. Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”. We współpracy z PCPR prowadzone były co roku jesienią spotkania
psychologa i pedagoga z grupami wsparcia dla rodzin zastępczych.
Specjaliści Poradni wspomagają również szkoły i przedszkola w realizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej – uczestniczą w posiedzeniach zespołów ds. pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, pomagają w opracowywaniu Kart Indywidualnych
Potrzeb Ucznia, Planów Działań Wspierających oraz Indywidualnych Programów
Edukacyjno – Terapeutycznych.
Ponadto Poradnia od kilku lat aktywnie uczestniczy także w realizacji programów
rządowych oraz w działaniach doraźnych organizowanych we współpracy
z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, np. w roku szkolnym 2010/2011 brała udział
w organizacji konferencji kaskadowych pt. „Stop dopalaczom” (odbyły się dwie
konferencje powiatowe dla dyrektorów szkół i pedagogów).

We współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego powołano
w Poradni zespół psychologów do spraw interwencji kryzysowej (liczący 6 członków),
który współdziała z PCZK – uczestniczy w szkoleniach, w ćwiczeniach symulacyjnych
organizowanych w powiecie, a także jest w gotowości na wezwanie w przypadku
wystąpienia na terenie powiatu masowych wypadków czy katastrof (członkowie tego
zespołu udzielali pomocy psychologicznej o charakterze interwencji kryzysowej w latach
ubiegłych dla grup powodzian oraz grup poszkodowanych w wyniku wystąpienia trąb
powietrznych, objęto również pomocą grupy dzieci uczestniczących w dwóch wypadkach
autobusów szkolnych, a także grupę uczniów gimnazjum napadniętych przy autobusie).
Tab. 4. Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez zespoły
orzekające działające w PPPP w Sławnie oraz Filii w Darłowie dla dzieci i młodzieży w związku
z występującymi u nich zaburzeniami psychicznymi

Rodzaj wydanych orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju
Orzeczenia o potrzebie kształcenia
PPPP Sławno
specjalnego dla uczniów upośledzonych
umysłowym w stopniu lekkim
Filia Darłowo
Orzeczenia
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego dla uczniów ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, z których jedna
to upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
Orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dla uczniów upośledzonych
umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
Orzeczenia
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego dla uczniów ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, z których jedna to
upośledzenie
umysłowe
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym
Orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dla uczniów z autyzmem

Orzeczenia
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego dla uczniów ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami, z których jedna
to autyzm
Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno
– wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim
Orzeczenia
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego dla uczniów z zaburzeniami
zachowania/
zagrożonych
niedostosowaniem społecznym
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania (wydane uczniom, którym
zaburzenia psychiczne uniemożliwiają lub
znacznie utrudniają uczęszczanie do szkoły)
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania

2010 r.

2011 r.

2012 r.

19

34

24

14

9

14

PPPP Sławno

5

5

3

Filia Darłowo

3

2

0

PPPP Sławno

4

10

11

Filia Darłowo

5

1

2

PPPP Sławno

0

1

3

Filia Darłowo

0

3

1

PPPP Sławno

2

1

2

Filia Darłowo

1

0

0

PPPP Sławno

1

1

3

Filia Darłowo

2

1

3

PPPP Sławno

4

0

0

Filia Darłowo

2

4

1

PPPP Sławno

3

0

4

Filia Darłowo

2

1

3

PPPP Sławno

13

19

19

Filia Darłowo

6

16

5

PPPP Sławno

4

3

3

rozwoju
dziecka
(od
wykrycia
niepełnospraw-ności do czasu podjęcia Filia Darłowo
nauki szkolnej)
Źródło:
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. M. Grzegorzewskiej w Sławnie (76 – 100 Sławno,
ul. Kopernika 9)
Ośrodek umożliwia realizację kształcenia specjalnego odpowiedniego
do stwierdzonej niepełnosprawności dzieciom i młodzieży słabosłyszącym i niesłyszącym
(w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole
zawodowej oraz technikum), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim (w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej),
oraz w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w przedszkolu specjalnym, szkole
podstawowej, gimnazjum oraz w szkole przysposabiającej do pracy). Do przedszkola
specjalnego ponadto uczęszczają dzieci z autyzmem. W Ośrodku prowadzone jest także
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym
posiadających odpowiednie opinie kwalifikujące je do tego rodzaju pomocy od chwili
wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
Ośrodek posiada bogatą bazę dydaktyczną, dysponuje specjalistycznymi gabinetami
rewalidacyjnymi oraz halą sportową. Uczniowie objęci są opieką psychologiczną,
pedagogiczną, logopedyczną, uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z zakresu
rewalidacji indywidualnej (np. prowadzonych metodą EEG – biofeedback, metodą
Tomatisa, metodą integracji sensorycznej oraz stymulacji polisensorycznej itd.) oraz
w różnorodnych zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej. Uczniowie spoza Sławna mogą mieszkać w internacie Ośrodka. Placówka
zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania,
wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie umiejętności społecznych.
Celem powyższych działań jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
w tym z niepełnosprawnością intelektualną, do samodzielnego, niezależnego
funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na miarę ich możliwości
psychofizycznych i umysłowych.
Przedszkola i szkoł y publiczne i niepubliczne funkcjonujące na terenie
powiatu sławieńskiego
We wszystkich praktycznie ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach na terenie
powiatu sławieńskiego uczą się także dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
– zazwyczaj kształcenie specjalne tych uczniów odbywa się w systemie tzw. integracji
włączonej, w oddziałach ogólnodostępnych. Ponadto w powiecie są prowadzone oddziały
integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
@ w Przedszkolu Nr 2 w Darłowie
@ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie
@ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Postominie
Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 3 w Darłowie prowadzi także wczesne
wspomaganie rozwoju dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym posiadających
odpowiednie opinie kwalifikujące je do tego rodzaju pomocy od chwili wykrycia
niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Szkoły podstawowe oraz gimnazja prowadzą również zajęcia rewalidacyjno –
wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
(które jest dla tych dzieci formą realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego, a następnie obowiązku nauki).
Ponadto, w zależności od orzeczonej potrzeby, w szkołach organizowane jest
indywidualne nauczanie dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły – przyczyną ww. utrudnień coraz częściej są również
zaburzenia psychiczne zdiagnozowane u dzieci i młodzieży. Indywidualne nauczanie
umożliwia im kontynuację leczenia specjalistycznego i równoczesną realizację obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki, a także przeciwdziała nasilaniu się zaburzeń i przyczynia
się do ich stopniowego korygowania i przezwyciężania.
Wszystkie szkoły i placówki prowadzą również szeroko pojętą działalność
profilaktyczną opracowując i realizując program profilaktyczny szkoły.

C) w zakresie aktywizacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie (76 – 100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2)
PUP realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415
z póź. zm.)
Dane statystyczne wskazują, iż na koniec 2012 roku liczba osób z zaburzeniami
psychicznymi zarejestrowanych w PUP wyniosła 49 (w tym 25 kobiet).
Wg ustawy o promocji zatrudnienia osoby niepełnosprawne, to osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, w stosunku do których Urząd może stosować usługi i instrumenty
rynku pracy.
Do podstawowych usług rynku pracy świadczonych przez PUP należą:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- organizacja szkoleń.
W ramach posiadanych środków finansowych działaniami objęte są osoby
niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Działania finansowane są
ze środków z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
realizowanych projektów oraz ze środków PFRON.
Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi są:
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
- finansowanie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca
zatrudnienia lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego
dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie skierowanej przez PUP;

- finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie skierowanej przez PUP,
która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe
dorosłych poza miejscem zamieszkania;
- refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Tab. 5. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Sławnie posiadające status osoby bezrobotnej,
według wybranego rodzaju niepełnosprawności.

Wyszczególnienie
Upośledzenie
umysłowe
Choroby psychiczne

2008 rok
5

2009 rok
6

2010 rok
6

2011 rok
11

30

28

34

33

Źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie

D) organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób
z zaburzeniami psychicznymi
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „AKSON” w Sławnie
Jest to placówka, w której osoby niepełnosprawne (w tym z zaburzeniami
psychicznymi) uczestniczą w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Zasadniczym celem WTZ jest dążenie do tego, by uczestnicy mogli w przyszłości podjąć
zatrudnienie. Środki finansowe na działalność WTZ zapewnia Starostwo Powiatowe oraz
PFRON.
Pracownie, w jakich mogą rozwijać się uczestnicy, to: pracownia gospodarstwa
domowego, pracownia krawiecko – zabawkarska, pracownia witrażowa, pracownia
stolarska, pracownia muzyczna, pracownia plastyczna i pracownia komputerowa.
Ponadto w placówce zatrudniony jest rehabilitant oraz psycholog. WTZ podejmuje także
działania na rzecz integracji społecznej (np. organizację i współorganizację Koncertu
Integracyjnego, Pikniku Integracyjnego, Spartakiady Sportowej, Balu Karnawałowego,
Drzwi Otwartych i innych wydarzeń okolicznościowych).
Dom Hospicyjno – Opiekuńczy im. Czesława Domina w Darłowie
Stowarz yszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich
na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych

Rodzin

i

Przyjaciół

Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny
w Darłowie, w którym edukowane i rehabilitowane są dzieci niepełnosprawne, w tym
z głębszymi stopniami upośledzenia umysłowego oraz z niepełnosprawnością ruchową.
Stowarz yszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi „RAZEM”
Stowarzyszenie prowadzi ośrodek dzienny dla dzieci niepełnosprawnych mieszczący
się przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie.

Grupa wsparcia „Niezapominajka”
Pomocy Społecznej w Darłowie
Grupa wsparcia „Tęcza”
Społecznej w Darłowie

działająca

działająca

przy

przy

Miejskim

Ośrodku

Ośrodku

Pomocy

Miejskim

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożon ych Wykluczeniem Społecznym
„Otwarte drzwi”
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinom Wiejskim „Nasza Przyszłość”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na dzisiaj” w Darłowie
Darłowskie Centrum Wolontariatu

Oraz szereg organizacji obejmujących pomocą i wsparciem osoby z określonymi
schorzeniami:
Klub Amazonki w Darłowie
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Darłowie
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sławnie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział
Okręgowy
na Padaczkę

Polskiego

Stowarzyszenia

Ludzi

Cierpiących

Sławieńskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę
Stowarzyszenie Diabetyków w Darłowie
E) instytucje i organizacje zajmujące się osobami z problemami uzależnień
Wszystkie gminy powiatu sławieńskiego prowadzą miejskie lub gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Komisje te w ramach swojej
działalności statutowej m. in. uruchomiły punkty konsultacyjno – informacyjne
i terapeutyczne, w których mieszkańcy danej gminy mogą korzystać z pomocy terapeutów
uzależnień, psychologów i psychiatrów:
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy, Sławno,
ul. Rapackiego 10 – dyżury psychologa, terapeuty, radcy prawnego, zajęcia edukacyjne
dla uzależnionych oraz spotkania – mitingi
Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny Profilaktyka Narkomanii , Darłowo,
ul. Franciszkańska 2 (budynek Miejskiego Gimnazjum) – dyżury psychologa

Punkt
Terapii
w
zakresie
uzależnień
alkoholowych ,
Darłowo,
ul. Franciszkańska 2 – prowadzi spotkania indywidualne, spotkania grup oraz spotkania
rodzin
Punkt Konsultacyjn y w zakresie uzależnień alkoholowych , Darłowo,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 32 (budynek Przychodni) – poradnia rodzinna,
Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczn y, Postomino 85A – dyżury psychiatry,
terapeuty uzależnienia od alkoholu oraz psychologa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Punkt konsultacyjn y, Sławno,
ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 – dyżury psychologa, terapeuty oraz radcy prawnego
W powiecie działają także stowarzyszenia trzeźwościowe:
Stowarz yszenie Trzeźwościowe „Święć”, Sławno, ul. Rapackiego 10
Darłowskie Stowarzyszenie Abst ynenta „Unittas”, Darłowo, ul.Wieniawskiego 8
Grupa AA „Jutrzenka”, Darłowo, ul. O. D. Tynieckiego 2
VI. WNIOSKI Z DIAGNOZY
Powyższa analiza wskaźników epidemiologicznych dla województwa
zachodniopomorskiego, w tym również – dla powiatu sławieńskiego, diagnoza sytuacji
osób niepełnosprawnych w powiecie i poziomu zaspokojenia potrzeb odnośnie
ich leczenia, wspierania i opieki oraz aktywizacji zawodowej, a także rozpoznanie bazy
powiatu w zakresie leczenia, wsparcia i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
wskazuje, że:
-

odpowiednia jest liczba poradni zdrowia psychicznego dla osób dorosłych w powiecie,
ale ich działalność nie jest skoordynowana – wskazana koordynacja różnych form
pomocy psychiatrycznej i upowszechnienie informacji o możliwościach korzystania
z pomocy specjalistycznej oraz zintegrowanie działań różnych podmiotów

-

zlikwidowana została poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży –
wskazane podjęcie działań zmierzających do utworzenia PZP dla dzieci i młodzieży
w powiecie sławieńskim

-

wystarczająca jest dostępność hospitalizacji
funkcjonujących w powiatach sąsiadujących

-

dobrze rozwinięta jest pomoc dla osób uzależnionych w formach ambulatoryjnych,
ale wskazane zwiększenie dostępności do stacjonarnego leczenia odwykowego

-

wskazane dążenie do stworzenia struktur, które w przyszłości mogą być fundamentem
dla powstania Centrum Zdrowia Psychicznego w powiecie sławieńskim (Regionalny
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewiduje tworzenie CZP w województwie
zachodniopomorskim w dwóch etapach, przy czym powiat sławieński jest brany
pod uwagę dopiero w drugim etapie)

-

wskazane skoordynowanie współdziałania POZ oraz pracowników socjalnych z PZP
w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

psychiatrycznych

w

szpitalach

-

odpowiednio do potrzeb zapewniona jest możliwość diagnozy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej i możliwość objęcia dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz kształceniem specjalnym
w szkołach i placówkach w powiecie sławieńskim

-

dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi zapewniona jest dostępność
do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej

-

intensyfikacji wymagają działania ukierunkowane na aktywizację zawodową osób
bezrobotnych, w tym także – osób z zaburzeniami psychicznymi

-

ze względu na stosunkowo wysoki poziom czynników ryzyka zaburzeń zdrowia
psychicznego w powiecie sławieńskim (m. in. wysoka stopa bezrobocia, warunki pracy
i życia w połączeniu z biedą, wzrost emigracji zarobkowej, zaburzenia więzi
społecznych, w tym deficyt wsparcia psychospołecznego i solidarności, zagrożenie
wykluczeniem społecznym) wskazana szeroko rozumiana promocja zdrowia
psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych poprzez wspieranie wychowawczej
funkcji rodziny, realizację programów informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznych
w szkołach i placówkach oświatowych w powiecie, zapobieganie przemocy, wspieranie
grup ryzyka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i działania na rzecz
aktywizacji zawodowej

VII.

CELE PROGRAMU

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, na podstawie którego opracowany
jest niniejszy Program, określa następujące cele główne i cele szczegółowe:
Cel główny 1:
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
Cele szczegółowe:
1.1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
1.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
1.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
1.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
Cel główny 2:
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym.
Cele szczegółowe:
1.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
1.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.

1.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
1.4. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.

Harmonogram działań dotyczących realizacji poszczególnych celów
1.

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Tab. 6. Realizacja celu 1.1.:
Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
zdrowiu psychicznemu

Zadanie
Prowadzenie
edukacji dotyczącej zdrowia
psychicznego
wśród dzieci
i młodzieży,
rodziców
i nauczycieli

Działania

Realizatorzy

zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne (warsztatowe) dla dzieci
i młodzieży:
- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży na różnych poziomach
edukacyjnych w zakresie rozwoju
kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz promocji
zdrowego stylu
życia i zachowań
prozdrowotnych
- warsztaty dla
uczniów na temat
radzenia sobie
z przemocą;
- zajęcia psychoprofilaktyczne dla
uczniów dotyczące
przemocy seksualnej;
- prowadzenie zajęć
adaptacyjno –
integracyjnych
w szkołach
- prelekcje z elementami warsztatu
– dla rodziców,
nauczycieli, rad
pedagogicznych;
aktywny udział w
przedsięwzięciach

Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna,
szkoły oraz
placówki
oświatowe
w powiecie

Termin
realizacji
Praca
ciągła

Wskaźniki
monitorujące
liczba szkoleń,
konsultacji
i zajęć,
liczba osób
biorących w nich
udział

Udzielanie
wsparcia merytorycznego
nauczycielom,
wychowawcom
grup i specjalistom udzielającym pomocy
psychologicznopedagogicznej
w szkołach
i placówkach
oświatowych

Wczesne
rozpoznawanie
symptomów
zaburzeń zdrowia
psychicznego

Upowszechnianie
wiedzy na temat
zdrowia psychicznego wśród
dorosłych oraz

poświęconych:
promowaniu zdrowia psychicznego,
zapobieganiu przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych, problemom
dzieci i młodzieży
z zaburzeniami
psychicznymi i ich
rodzin, pogłębianiu
tolerancji dla tych
osób, a także zrozumieniu ich potrzeb
i możliwości
-konsultacje
indywidualne
dla rodziców
i nauczycieli
-udział w pracach
zespołów ds. pomocy psychologiczno
– pedagogicznej
-szkolenia dla
nauczycieli np.
na temat pracy
z uczniem trudnym,
pracy z dzieckiem
z problemami
w adaptacji
do warunków
szkolnych, itp.
organizacja spotkań
informacyjnych dla
pracowników socjalnych oraz lekarzy
POZ na temat symptomów zaburzeń
psychicznych oraz
motywowania osób
je przejawiających
do zgłaszania się
do specjalistów
w PZP, poradni
psychologicznej,
poradni uzależnień
specjalistyczne
poradnictwo
w zakresie
uzależnień

praca ciągła
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
wg potrzeb

liczba szkoleń
i konsultacji,
liczba osób
biorących w nich
udział

wg potrzeb

PZP,
poradnia
psychologiczna,
poradnie
uzależnienia
od alkoholu
i współuzależnienia,

Poradnie terapii
uzależnienia
od alkoholu
i współuzależnienia

liczba spotkań
liczba
uczestników

wg potrzeb

liczba
udzielonych porad

kształtowanie
kompetencji
osobistych
i społecznych
pomocnych
w radzeniu sobie
w sytuacjach
trudnych

rozwijanie kompetencji osobistych
i społecznych
uczestników programów realizowanych ze środków
POKL (m.in.
„Szansa na rozwoj”
i innych) – uwzględnianie w nich
wsparcia psychologicznego, nauki
asertywności, itp.

PCPR,
MOPS-y,
GOPS-y,
instytucje
i organizacje
realizujące
projekty

lata 2013-2015

liczba programów
liczba
uczestników
szkoleń z tego
zakresu

Tab. 7. Realizacja celu 1.2.:
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Zadanie
Diagnozowanie
specjalnych
potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci
i młodzieży

Działania

Realizatorzy

diagnozowanie
poziomu rozwoju,
potrzeb i możliwości oraz zaburzeń
rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci
i młodzieży celem
ustalenia potrzeb
dot. form specjalistycznej pomocy
na terenie przedszkola, szkoły, placówki oraz dla
potrzeb orzekania o
niepełnosprawności.
wydawanie przez
zespoły orzekające
orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego, zajęć
rewalidacyjno –
wychowawczych,
indywidualnego
nauczania oraz
opinii o potrzebie
wczesnego
wspomagania
rozwoju dziecka
wydawanie opinii
w różnorodnych
sprawach dotyczących kształcenia

Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

Termin
realizacji
Praca ciągła

Wskaźnik
monitorujący
liczba diagnoz

Powiatowa
Praca ciągła
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

liczba wydanych
orzeczeń i opinii
o potrzebie
wczesnego
wspomagania
rozwoju

Powiatowa
Praca ciągła
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

liczba wydanych
opinii

Współpraca ze
szkołami i placówkami oświatowymi oraz
instytucjami
pozaoświatowymi zajmującymi
się pomocą
dziecku i rodzinie

Pomoc i wsparcie specjalistyczne (psychologiczno – pedagogiczne i logopedyczne) dla
dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi i deficytami rozwoju

i wychowania
dzieci i młodzieży
konsultacje
indywidualne
i grupowe dla
nauczycieli szkół
i placówek oraz
przedstawicieli
innych instytucji,
w tym w sprawach
wychowania
i edukacji dzieci
i młodzieży
z ww. zaburzeniami
prowadzenie
prelekcji, szkoleń
rad pedagogicznych
i zajęć warsztatowych dla nauczycieli, wychowawców, rodziców
i opiekunów oraz
innych osób działających na rzecz
dziecka i rodziny
współpraca
z przedszkolami,
szkołami i placówkami w zakresie
realizacji programów edukacyjnoterapeutycznych
i pomocy psychologiczno – pedagogicznej
indywidualne
i grupowe zajęcia
terapeutyczne
(psychologiczno –
pedagogiczne
i logopedyczne)
zajęcia socjoterapeutyczne w celu
rozwijania kompetencji emocjonalno
– społecznych
uczniów

prowadzenie zajęć
rozwijających
umiejętności spo-

Powiatowa
Praca ciągła
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

liczba konsultacji

Powiatowa
Praca ciągła
Poradnia
- wg potrzeb
PsychologicznoPedagogiczna

liczba prelekcji,
szkoleń i zajęć
warsztatowych
liczba uczestników
ww. zajęć

Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
we współpracy
z przedszkolami, szkołami
i placówkami
oświatowymi
w powiecie
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

Praca ciągła
- wg potrzeb

liczba
skonsultowanych
spraw

Praca ciągła
- wg. potrzeb

liczba dzieci
i młodzieży objętych
pomocą

Powiatowa
Praca ciągła
Poradnia
- wg. potrzeb
PsychologicznoPedagogiczna,

liczba dzieci
i młodzieży objętych
pomocą

Szkoły
i placówki
oświatowe
w powiecie
Powiatowa
Praca
Poradnia
ciągła
Psychologiczno-

liczba konsultacji
liczba zajęć,

Wspomaganie
rodzin w realizacji ich funkcji,
w szczególności
opiekuńczych,
wychowawczych,
edukacyjnych

łeczne i przeciwdziałajacych stosowaniu przemocy
dla uczniów
z zachowaniami
agresywnymi
i zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym (np.
metodą Treningu
Zastępowania
Agresji itp.).
Prowadzenie działań z zakresu orientacji zawodowej dla
uzniów w celu rozwijania kompetencji
ułatwiających odnalezienie się na
rynku pracy
konsultacje
indywidualne
dla rodziców,

Pedagogiczna
we współpracy
z przedszkolami, szkołami
i placówkami

liczba uczestników

Powiatowa
Praca
Poradnia
ciągła
PsychologicznoPedagogiczna
we współpracy
ze szkołami

Powiatowa
Praca
Poradnia
ciągła
PsychologicznoPedagogiczna

zajęcia psychoedukacyjne dla
rodziców (np.
„Szkoła dla
Rodziców
i Wychowawców”)

liczba zajęć
grupowych
liczba uczestników
zajęć grupowych
liczba
konsultacji,
liczba grup
warsztatowych
liczba uczestników
zajęć

mediacje w rodzinie
elementy terapii
rodzinnej
utworzenie grupy
wsparcia dla rodzin
i bliskich osób
niepełnosprawnych
konsultacje
i porady dla
opiekunów osób
z otępieniami

liczba konsultacji
indywidualnych

liczba mediacji

WTZ, PPPP,
SOSW,
organizacje
pozarządowe
PZP i Poradnia
Psychologiczna
dla Dorosłych

2013 – 2014 r.

Praca ciągła

liczba rodzin
objętych wsparciem
terapeutycznym
liczba uczestników
grupy wsparcia
liczba spotkań
liczba konsultacji
i porad

Tab. 8. Realizacja celu 1.3.:
Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie

Działania

Zwiększenie integracji społecznej

udział osób z zaburzeniami psychicz-

Realizatorzy
WTZ, PCPR,
szkoły i pla-

Termin
realizacji

Wskaźnik
monitorujący
liczba zorganizowanych przed-

osób z zaburzeniami psychicznymi

nymi w imprezach
artystycznych,
sportowych,
rekreacyjnych,
turystycznych
i integracyjnych

dofinansowanie
ww. form integracji

wolontariat
uczestników WTZ
na rzecz osób
objętych świadczeniami GOPS-u
w Sławnie

udział osób z zaburzeniami psychicznymi w projekcie
systemowym
„Szansa na rozwój”,
którego zadaniem
jest aktywizacja
społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
w tym z zaburzeniami psychicznymi
oraz w innych projektach (dofinansowanych z EFS lub
z innych źródeł)
dotyczących aktywizacji społecznej
i przeciwdziałania

cówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje
działające w zakresie sportu,
kultury, turystyki i rekreacji
WTZ, PCPR,
szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje
działające w zakresie sportu,
kultury, turystyki we współpracy z samorządem powiatowym, samorządem województwa,
fundacjami,
sponsorami
indywidualnymi
WTZ
we współpracy
z GOPS
w Sławnie

sięwzięć i imprez
Praca ciągła
ilość osób
uczestniczących

Praca ciągła

liczba
dofinansowanych
form

- liczba rodzin
objętych
wolontariatem
- liczba wolontariuszy wśród
uczestników WTZ

PCPR,
MOPS-y,
GOPS-y
Organizacje
pozarządowe
Instytucje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz
osób
z grup ryzyka

Praca ciągła

liczba osób
uczestniczących w
projektach
liczba
zrealizowanych
projektów

wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych
oraz osób z grup
ryzyka
aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez
uczestnictwo
w turnusach
rehabilitacyjnych

PCPR

Praca ciągła

liczba osób
uczestniczących w
turnusach
rehabilitacyjnych
liczba zorganizowanych turnusów
rehabilitacyjnych

Tab. 9. Realizacja celu 1.4.:
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego

Zadanie
Interwencja
kryzysowa

Działania
prowadzenie
indywidualnego
wsparcia
w sytuacjach
kryzysowych

Realizatorzy
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

Termin
realizacji
Praca ciągła –
zależnie
od potrzeb
bieżących

Wskaźnik
monitorujący
liczba
udzielonych
porad,
liczba interwencji

Poradnia Psychologiczna dla osób
dorosłych
Poradnie Zdrowia
Psychicznego
Poradnie uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia

Interwencje w środowisku ucznia, np.
w związku z odrzuceniem dziecka
przez grupę rówieśniczą, próbami
samobójczymi itp.
Organizacja
natychmiastowej
pomocy psychologicznej dla poszkodowanych w masowych klęskach lub

Punkty
konsultacyjno –
informacyjne
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
we współpracy
z Powiatowym

zależnie
od potrzeb
bieżących

liczba interwencji

wg potrzeb

liczba interwencji

liczba osób
objętych
wsparciem

liczba osób
objętych pierwszą
pomocą
psychologiczną

katastrofach

2.

Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

Zapewnienie
osobom
z
zaburzeniami
psychicznymi
wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

Tab. 10. Realizacja celu 2.1.:
Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Zadanie

Działania

Realizatorzy

Zapewnienie
możliwości
korzystania
z leczenia w PZP
dla dorosłych
oraz w poradniach dla osób
uzależnionych
przez 5 dni
w tygodniu

-dążenie do
zsynchronizowania
dni pracy PZP
i poradni dla osób
uzależnionych
działających w powiecie sławieńskim

PZP, poradnie
uzależnień

-w miarę możliwości – wydłużanie czasu pracy każdej
z ww. poradni

jw.

-upowszechnienie
informacji o dniach
i godzinach pracy
wszystkich ww.
poradni poprzez
udostępnienie ich
we wszystkich
jednostkach służby
zdrowia w powiecie
sławieńskim

zespół koordynujący we
współpracy
z PZP i poradniami uzależnień oraz innymi podmiotami leczniczymi w powiecie
sławieńskim

-kontynuacja
działania punktów
konsultacyjno –
informacyjnych

Miejskie oraz
gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

- upowszechnienie
informacji o działalności punktów
konsultacyjno –
informacyjnych
wśród mieszkańców
danej gminy

Zespół
koordynujący
we współpracy
z miejskimi
i gminnymi
komisjami
rozwiązywania

Zapewnienie
dostępności do
pomocy psychiatry, psychologa,
terapeuty uzależnień jak najbliżej
miejsca zamieszkania (zwłaszcza
dla ludności z terenów wiejskich)

Termin
realizacji
2013 r.

Wskaźnik
monitorujący
liczba dni
w tygodniu,
w których
pacjenci mają
możliwość
korzystania z
leczenia w PZP
oraz poradniach
uzależnień

opracowane
i udostępnione
pacjentom
informacje (np.
ulotki lub afisze)

Praca ciągła

wykaz miejsc,
w których ww.
informacje są
dostępne dla
pacjentów
liczba punktów
konsultacyjno –
informacyjnych
liczba porad /
konsultacji

2013 r. –
następnie bieżąca
aktualizacja

informacje dla
pacjetów (np.
ulotki lub afisze)
wykaz miejsc,
w których ww.
informacje są
dostępne dla

Umożliwienie
osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy
w prowadzeniu
systematycznego
leczenia w miejscu zamieszkania

dążenie do stworzenia struktur,
które w przyszłości mogą być
fundamentem
dla powstania
Centrum Zdrowia
Psychicznego
w powiecie
sławieńskim

utworzenie środowiskowego zespołu
opieki zdrowia
psychicznego
organizowanie
współpracy w prowadzeniu i nadzorze
leczenia psychiatrycznego podopiecznych MOPS-ów
i GOPS-ów z zaburzeniami funkcji
poznawczych
(z zespołami otępiennymi oraz
z łagodnymi zaburzeniami funkcji
poznawczych)
- koordynacja
działania poszczególnych podmiotów
leczniczych
- zwiększanie zakresu świadczonej pomocy m. in. poprzez
kontraktowanie
z NFZ różnego
rodzaju świadczeń
(zgodnie z określonymi potrzebami
mieszkańców)
-wsparcie przez samorząd powiatowy
negocjacji nowych
kontraktów z NFZ
dot. realizacji zadań
przewidzianych
do realizacji w CZP

problemów
alkoholowych
PZP

PZP,
MOPS-y,
GOPS-y

pacjentów
lata od 2013
do 2015
(w zależności od
kontraktu z NFZ)
Praca ciągła

liczba osób
objętych
leczeniem
liczba
przeszkolonych
pracowników
socjalnych
biorących udział
liczba podopiecznych MOPS-ów
i GOPS-ów objętych tego rodzaju
pomocą

Zespół
koordynujący

I półrocze roku
2013 r.

Podmioty służby zdrowia
działające
w powiecie
sławieńskim

corocznie

NFZ

Samorząd
powiatowy

wskaźniki
działalności
poszczególnych
rodzajów
placówek opieki
psychiatrycznej

wg potrzeb

Tab. 11. Realizacja celu 2.2.:
Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego

Zadanie

Działania

Realizatorzy

Upowszechnienie
wiedzy o zróżnicowanych formach
pomocy i oparcia
społecznego
oraz zwiększanie

propagowanie
znajomości przepisów dotyczących
osób niepełnosprawnych wśród grupy
osób z zaburzenia-

PCPR

Termin
realizacji
Zadanie ciągłe

Wskaźnik
monitorujący
liczba materiałów
opblikowanych w
formie papierowej (np. ulotki,
biuletyny itp.)
oraz na stronie

dostępności
do nich

mi psychicznymi
i mieszkańców
powiatu
możliwość skorzystania z poradnictwa
u konsultanta,
doradcy ds. osób
niepełnosprawnych,
który informuje
o ulgach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych
Zwiększenie dostępności do pomocy
psychologicznej
z wykorzystaniem
współczesnych
mediów (Internet)
Prowadzenie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w Sławnie
wspieranie
działalności
Warsztatów Terapii
Zajęciowej
zapewnianie
całodobowej opieki
w domu pomocy
społecznej dla osób
w podeszłym wieku
i osób przewlekle
somatycznie
chorych
Realizacja pomocy
finansowej i rzeczowej na rzecz osób
z zaburzeniami
psychicznymi

internetowej

PCPR

Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna

Zadanie ciągłe

Od roku
szkolnego
2013/2014

Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Sławnie

Zadanie ciągłe

Starostwo
Powiatowe
w Sławnie

Zadanie ciągłe

MOPS-y
i GOPS-y we
współpracy
domami pomocy
społecznej w
sąsiednich
powiatach
ośrodki pomocy
Społecznej
z terenu powiatu
sławieńskiego,
organizacje
pozarządowe

liczba konsultacji

liczba konsultacji

liczba uczestników z zaburzeniami psychicznymi w danym
roku
liczba
uczestników
w danym roku

Zadanie ciągłe

liczba osób
przebywających
w domach
pomocy
społecznej
w danym roku

Zadanie ciągłe

liczba osób
korzystających
z pomocy w
danym roku

Tab. 12. Realizacja celu 2.3.:
Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie
Realizacja
zróżnicowanych
form

Działania
-instrumenty Rynku
Pracy

Realizatorzy
PUP w
Sławnie

Termin
realizacji
Realizacja ciągła

Wskaźnik
monitorujący
liczba osób
skierowanych
do zatrudnienia

wspieranego
zatrudnienia
i przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych
do potrzeb osób
z zaburzeniami
psychicznymi

Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja
poradnictwa
zawodowego
i szkoleń zawodowych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi

-współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób
z zaburzeniami
psychicznymi
w zakresie ich
aktywizacji
zawodowej
-powadzenie w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi kampanii
informacyjnej
dotyczącej
zróżnicowanych
form aktywizacji
zawodowej w celu
zwiększenia ich
aktywności zawodowej na rynku pracy
podjęcie starań
o utworzenie na
terenie Powiatu
Sławieńskiego
spółdzielni socjalnej lub ZAZ,
w której zatrudnienie mogłyby
znaleźć osoby
niepełnosprawne
-organizacja poradnictwa zawodowego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
przez doradców
zawodowych w ramach ich działań
(porady zawodowe,
praca grupowa,
zajęcia aktywizacyjne w Klubie
Pracy)
- opracowanie ulotki
informacyjnej,
zamieszczenie
informacji na
stronie internetowej
PUP w Sławnie
-szkolenia, kursy,
konsultacje z doradcą zawodowym w
ramach projektu

Realizacja ciągła

bądź osób które
skorzystały
z instrumentów
rynku pracy

Realizacja ciągła

liczba materiałów
opublikowanych
w ramach kampanii (np. ulotek
informacyjnych,
artykułów
w prasie lokalnej
oraz na stronie
internetowej itp.)

Organizacje
pozarządowe
we współpracy
z samorządem
lokalnym
oraz PUP
w Sławnie

lata 2014 – 2015

Powstanie
spółdzielni
socjalnej lub ZAZ

PUP
w Sławnie

Realizacja ciągła

PUP
w Sławnie

PCPR
i miejskie oraz
gminne
Ośrodki

liczba
uczestników
spółdzielni

2013 r.

Realizacja ciągła

liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem

liczba opublikowanych materiałów (np. ulotek
informacyjnych w
formie papierowej oraz opublikowanych
na stronie
internetowej)
liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem

Prowadzenie
kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej
zatrudnienie osób
z zaburzeniami
psychicznymi

Zwiększenie
udziału
zagadnień
zatrudnienia osób
z zaburzeniami
psychicznymi
w działalności
Urzędu Pracy

systemowego
„Szansa na rozwój”
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
-bieżące informowanie przez pośredników pracy pracodawców zgłaszających się do PUP
o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w tym z zaburzeniami psychicznymi

Pomocy
Społecznej

PUP
w Sławnie

Realizacja ciągła

liczba konsultacji/porad dla pracodawców dot.
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w tym
z zaburzeniami
psychicznymi

-możliwość organizacji spotkań z
przedsiębiorcami
z Powiatu
Sławieńskiego,
lokalnymi władzami, przedstawicielami PUP oraz
osobami niepełnosprawnymi

PUP, PCPR,
Starostwo
Powiatowe
w Sławnie

wg potrzeb

liczba spotkań
dla pracodawców

- opracowanie ulotki
informacyjnej,
zamieszczenie
informacji na
stronie internetowej
PUP w Sławnie
- przeszkolenie pracowników PUP,
ze szczególnym
uwzględnieniem
tzw. pracowników
pierwszego kontaktu w zakresie
umiejętności postępowania z osobami
z zaburzeniami
psychicznymi

- konsultacje lekarza psychiatry i psychologa dla osób
zajmujących się
uaktywnianiem
zawodowym osób
z zab. psychicznymi

liczba opublikowanych materiałów (ulotek informacyjnych w formie papierowej
oraz publikowanych na stronie
interne-towej)

PUP
w Sławnie

2013 r.

PUP
w Sławnie
we współpracy
ze specjalistami z PZP

2013 r.
w latach
kolejnych –
wg potrzeb

liczba spotkań
w ramach szkoleń

PZP, Poradnia
Psychologiczn
a dla
Dorosłych

Zadanie ciągłe –
w miarę potrzeb

liczba konsultacji

Tab. 13. Realizacja celu 2.4.:
Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy

liczba pracowników PUP objętych szkoleniem

Zadanie
Koordynacja Programu
ochrony zdrowia
psychicznego
na lata 2011-2015
Informacje o dostępnych
formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Działania
Koordynowanie
i monitorowanie Programu

Zespół koordynujący

Termin
realizacji
Praca ciągła

Stworzenie zakładki
na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego

Zespół koordynujący

Od 2013 r.

w Sławnie

Realizatorzy

Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych Starostwa
Powiatowego w Sławnie

VIII. ADRESACI PROGRAMU
Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są podejmowane
przede wszystkim wobec:
@ dzieci i młodzieży,
@ osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia
psychicznego,
@ osób starszych,
@ osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo,
@ osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie
ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te
wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych
do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.
Względem tych osób podejmowane powinny być działania zmierzające do zapewnienia
wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy
niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym.

IX.

REALIZATORZY PROGRAMU

@ Starostwo Powiatowe w Sławnie,
@ placówki ochrony zdrowia,
@ Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
@ szkoły i placówki oświatowe,
@ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
@ Powiatowy Urząd Pracy,
@ Warsztaty Terapii Zajęciowej,
ponadto realizatorzy programu współpracować będą z miejskimi i gminnymi ośrodkami
pomocy społecznej oraz komisjami przeciwdziałania problemom alkoholowym,
ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sławnie oraz stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia
psychicznego.

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego finansowany może być z różnych
źródeł, w tym:
@ środków finansowych budżetu państwa,
@ środków finansowych samorządu wojewódzkiego,
@ środków finansowych samorządu powiatowego,
@ środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia,
@ środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
@ środków własnych realizatorów i partnerów programu,
@ środków finansowych Unii Europejskiej,
@ z innych funduszy.

XI. KOORDYNACJA PROGRAMU
Koordynatorem Programu będzie Zespół powołany Uchwałą Zarządu Powiatu
Sławieńskiego Nr CVII/381/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Lokalnego
Zespołu Koordynującego ds. opracowania i realizacji Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Sławieńskiego.
Do podstawowych zadań Zespołu należy:
•
opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Sławieńskiego
uwzględniającego potrzeby ludności powiatu w zakresie zdrowia psychicznego
i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności
różnych form pomocy społecznej i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej,
•
realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu.
XII. MONITORING
Podmioty realizujące poszczególne zadania corocznie w terminie do końca marca
przesyłać będą do Starostwa Powiatowego w Sławnie sprawozdanie z realizacji Programu
w roku poprzednim, z uwzględnieniem wskaźników monitorujących.
Roczne sprawozdanie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego, przesłane zostanie, w terminie do dnia 15 maja, ministrowi właściwemu
do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi.

