
UCHWAtA NR XVI/133/15
RADY GMINY StAWNO

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorza^dzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 1 ust. 1 i ust. 2, art.

2 ust. 4 pkt. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z dnia 2011r. Nr 231 poz. 1375 i Nr 122, poz. 696) Rada
Gminy Stawno uchwala co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje sie_ Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2016-2020 w brzemieniu okreslonym w Zat^czniku do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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I. Wprowadzenie

Obecna definicja zdrowia przyjeta przez Swiatow^ Organizacj^ Zdrowia jest
nastepuj^ca: ,,Zdrowie to nie tylko catkowity brak choroby, czy kalectwa, ale
takze stan pemego, fizycznego, umyslowego i spolecznego dobrostanu (dobrego
samopoczucia)". Definicja ta jest bardzo wazna i postepowa, poniewaz nie
poprzestaje na samym neguja_cym uj^ciu, ze zdrowie jest brakiem choroby, ale
bardzo mocno akcentuje, ze zdrowie ma w sobie aktywny aspekt, ktorym jest
dobrostan. Oznacza to, ze w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrowac
si$ na chorobach i probach ich zwalczania, ale powinnismy zwlaszcza
koncentrowac si$ na samym zdrowiu - na jego wzmacnianiu.

Pomimo, ze opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami
psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej opieki medycznej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej w drodze opieki doraznej, ambulatory)nej,
dziennej, szpitalnej i srodowiskowej, stale pojawiaj^ si$ osoby z problemami.
Zgodnie z danymi statystycznymi w Polsce drastycznie wzrasta wskaznik osob
z zaburzeniami psychicznymi.

W zwi^zku z powyzszym bior^c pod uwag$ rozmiar i dynamik^
problemow zdrowia psychicznego zachodzi potrzeba wypracowania lokalnego
programu ochrony zdrowia psychicznego w oparciu o Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego i lokalne uwarunkowania.
System opieki psychiatrycznej w naszym kraju oparty jest na zalozeniach
warunkuj^cych skutecznosc dzialania:

• dobrej dostepnosci i ci^glosci opieki,
• kompleksowosci dzialan w okreslonym rejonie obejmuj^cych:

swiadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo-rehabilitacyjne
i konsultacyjne,

• powi^zaniu funkcjonalnej i scislej koordynacji pracy wszystkich sluzb
psychiatrycznych na danym obszarze objejym ich opiek^,

• integracji dzialalnosci psychiatry cznej opieki zdrowotnej z cafym
systemem sluzby zdrowia, a szczegolnie z POZ oraz organizacjami,
ktorych dzialalnosc moze miec wplyw na stan zdrowia psychicznego
populacji.

Na terenach wiejskich do niedawna dorosle osoby z zaburzeniami
psychicznymi przebywaly w pewnej ,,izolacji". Zyly w gronie rodziny bez
perspektyw na rozwqj wlasnych zainteresowafi czy integracji ze srodowiskiem.
Obecnie oprocz szeroko zakrojonej pomocy medycznej jest mozliwosc
uzyskania pomocy srodowiskowej w Warsztatach Terapii Zaj^ciowej czy
Srodowiskowych Domach dla osob z zaburzeniami psychicznymi.

Wychodz^c naprzeciw potrzebom spolecznosci lokalnej na terenie Gminy
od dawna prowadzonych jest szereg dzialan na rzecz osob chorych psychicznie.
Jednym zpriorytetow bylo utworzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy



dla osob z zaburzeniami psychicznymi, ktory rozpoczaj: swa^ dzialalnosc
od listopada 2007 roku.

Rowniez powoiana Zarz^dzeniem Wqjta, Gminna Komisja
Rozwiazywania Problemow Alkoholowych systematycznie prowadzi dzialania,
mog^ce miec wplyw na kondycj^ psychiczn^ co do osob naduzywaj^cych
alkoholu. W celu podj^cia skutecznych dzialan osoby kierowane s^ na badania
biegtych, w tym psychologa i psychiatry.

Na kolejne lata planujemy podtrzymywanie na wysokim poziomie w/w
dzialan jak rowniez nowych, efektywnych rozwi^zah.



II. Diagnoza zdrowia psychicznego na terenie Gminy

1. Teoria przyczyn i skutkow zaburzeh psychicznych

Przy zalozeniu, ze przyczyny zaburzen psychicznych mog^ miec rozny
charakter i stanowic podstawe^ do zachowan nieakceptowanych spolecznie
w niniejszej diagnozie przedstawione zostan^ rozne oblicza i uwarunkowania
problemu.

Uzywanie alkoholu i narkotykow wskazywane jest rowniez jako jedna
z przyczyn zaburzen psychicznych.

Wsrod wielu teorii mozna, bowiem wyroznic 3 przyczyny takich
zaburzen:

• biologiczne-uszkodzenie struktury osrodkowego ukladu nerwowego
(okres plodowy, okoloporodowy, urazy glowy, uzywanie alkoholu,
narkotykow, lekow),

• psychologiczne-silne urazy psychiczne, frustracje, ograniczenia rozwoju
osobowosci,

• mieszane- uwarunkowania biologiczne (np. genetyczne obciazenie
okreslonym zaburzeniem) rozumiane jako predyspozycje, ktore
ujawniaj^ si$ w postaci zaburzenia dopiero pod wplywem okreslonej,
wlasciwej dla danej osoby, kumulacji czynnikow natury psychologicznej
(stres, urazy psychiczne) lub fizycznych i biologicznych (np. powazne
choroby somatyczne).

2. Zakres dziatan profilaktycznych i pomocowych na terenie Gminy Slawno

W celu zapobiegania zachowaniom nieakceptowanym spolecznie,
jak rowniez wspierania rodzin-osob wymagaj^cych pomocy tworzone
s^ programy ostonowe maj^ce na celu ujednolicenie zasad postepowania
i wskazania instytucji swiadcza_cych pomoc. Dlatego tez w Gminie Slawno
funkcjonuje m.in. Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, Gminny Program
Przeciwdzialania Narkomanii, Gminny Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego, Gminny Program Wspierania Rodziny

Realizacja zadan wynikaj^cych z W/w Programow obejmuje swym
zasi^giem caty teren leza_cy w granicach administracyjnych Gminy Slawno,
w sklad, ktorej wchodzi 34 miejscowosci, w tym 33 solectwa: Antoninow,
Antoniowka, Bratkow, Celestynow, D^browa, D^browka, Gawrony, Grazowice,
Grudzen Kolonia, Grudzen Las, Jozefow, Kamien, Kunice, Kamilowka,
Kozenin, Ludwinow, Olszowiec, Ostrozna, Owadow, Poplawy, Psary,



Prymusowa Wola, Slawno, Slawno Kolonia, Sepno-Radonia, Szadkowice,
Tomaszowek, Trojanow, Unewel-Olszewice, Wincentynow, Wygnanow,
Zachorzow Kolonia, Zachorzow Wies.

Realizacja programow oparta jest na infrastrukturze spolecznej tzn.
lokalnej infrastrukturze edukacyjnej, kulturalnej, ochronie zdrowia, pomocy
spolecznej, przeciwdzialaniu patologiom spolecznym, bezrobociu, sporcie
i rekreacji, uslugach, bezpieczenstwie i porz^dku publicznym.

Grupa^ docelow^ dzialan pomocowych s^ osoby wylaniane w trakcie pracy
roznego typu instytucji. Niezb^dne jest jednak obj^cie calej populacji
profilaktyk^ w zakresie m.in. zdrowia i zdrowego stylu zycia, szkodliwosci
uzywek jak i nie akceptowanych spolecznie zachowan. Dodatkowo na biezaco
dzialalnosc Szkol, GKRPA, GOPS, Zespolu Interdyscyplinarnego, Komisariatu
Policji ulatwia ustalanie srodowisk wymagaja_cych wsparcia w roznych sferach
zycia.

Informacje zawarte w niniejszym materiale prezentuj^ diagnoz^ aktualnej
sytuacji spolecznej Gminy Slawno.

3. Polozenie Gminy

Gmina Slawno polozona jest we wschodniej cze^ci wojewodztwa
lodzkiego, na Wzgorzach Opoczynskich b^d^cych polnocnym obszarem
Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej, w odleglosci 80 km od Lodzi, 20 km
od Tomaszowa Mazowieckiego oraz 10 km od Opoczna. Zajmuje powierzchni^
128 km2, co klasyflkuje j^ w grupie gmin srednich pod wzgl^dem powierzchni.

4. Dane statystyczne

Wedlug danych na dzien 31.12.2014 w gminie mieszkalo 7756 osob
w tym 3891 kobiet i 3866 m^zczyzn.

Zmiana w ostatnich trzech latach liczebnosci populacji na obszarze gminy
przedstawia si§ nast^puj^co:

Tabela Nr 1 . Liczba zgonow i urodzen na terenie Gminy

Lata

liczba urodzen

liczba zgonow

Saldo

2012

104

113

-9

2013

88

89

- 1

2014

80

81

-1
Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Jak widac liczba urodzen w 2013r i w 2014r. jest minimalnie nizsza
od liczby zgonow. W stosunku do 2012r. ostatnie lata wskazuj^ jednak znaczny



spadek zarowno urodzen jak i zgonow.
Bardzo istotnym elementem w strukturach demograficznych jest udzial

w wieku aktywnosci zawodowej .
Charakterystyka stabilnosci populacji w zakresie odsetek osob zawodowo

czynnych w ostatnich trzech latach przedstawia

Tabela Nr 2. Kategorie wiekowe wg. aktywnosci zawodowej

Lata
przedprodukcyj ny
(0-1 Slat)
w tym
kobiet
m^zczyzni
produkcyjny
(19-59 lat)
w tym
kobiety
m^zczyzni

poprodukcyj ny
(pow. 60 lat)
w tym
kobiet
m^zczyzni

2012
1752

848
904

4786

2166
2620

1203

850
353

2013
1848

899
949

4686

2126
2560
1209

852
357

2014
1843

907
936

4378

2081
2297

1535

903
632

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

przedprodukcyjny (0-18 lat)

produkcyjny (19-59)

D poprodukcyjny (pow. 60 lat)

LATA 2012 2013 2014

Na wskazana_ ilosc mieszkancow w 2014r. osoby w wieku:
• przedprodukcyjnym stanowi^-23,76% populacji,
• produkcyjnym stanowi^ -56,45 % populacji,



• poprodukcyjnym -19,79.% populacji
co oznacza, ze jest to zdecydowanie gmina w wieku aktywnosci zawodowej.

przedprodukcyjny • produkcyjny B poprodukcyjny

Istotnym elementem struktury demograficznej w analizach przestrzennych
jest saldo migracji. Z ponizszej tabeli wynika, ze ilosc mieszkancow gminy
ma tendencj^ malej^c^.

Tabela Nr 3. Migracje na terenie Gminy

Lata

liczba zameldowah osob
pemoletnich

liczba wymeldowan osob

pemoletnich

Saldo

2012

230

233

-3

2013

142

102

+40

2014

48

35

+ 13
Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

Przedstawione zestawienie wskazuje, ze w 2014r liczba wymeldowan jest
mniejsza od liczby nowo zameldowanych mieszkancow, jak to wystajDilo
rowniez w roku 2013.

Kolejnym waznym elementem jest stosunek spoleczenstwa
do zawieranych malzenstw, co ilustruje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 4. Zawierane malzenstwa i rozwody

Lata

Przeci^tna liczba zawieranych
w ci^gu roku malzenstw

Przeci^tna liczba rozwodow

2012

95

9

2013

92

13

2014

87

11



Saldo
+86 +79 +76

Zrodio: Urzqd Stanu Cywilnego

Jak widac spoleczenstwo nadal podchodzi do instytucji malzeristwa
z rozwag^, o czym swiadczy stosunkowo nieznaczny procent rozwodow
w stosunku do zawartych zwi^zkow malzenskich. Na podkreslenie zashiguje
jednak fakt, iz w 2012r. i 2013r. wystapita wieksza ilosci zawieranych
malzenstw w stosunku do 2014r.

5. Infrastruktura spoleczna

Na terenie Gminy w roku poprzednim funkcjonowalo 6 Publicznych
Szkol Podstawowych, 2 Gimnazja, 1 Szkola Zawodowa i 4 punkty
przedszkolne. L^czna ilosc uczniow- 1054; w szkolach podstawowych - 673,
w gimnazjach -249, szkola zawodowa- 31, punkty przedszkolne- 101.

Ponadto znajdowaly si$ 2 placowki kulturalno-oswiatowe (Gminny
Osrodek Kultury i Gminna Biblioteka); Gminny Osrodek Zdrowia w Slawnie
z flli^ w Szadkowicach; 1 apteka;

W roku poprzednim dzialal rowniez szereg organizacji pozarz^dowych tj:
• 6 klubow sportowych,
• 9OSP,
• 1 Gminny Zwi^zek Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych,
• 1 Stowarzyszenie Gminy Slawno" Tradycja i Rozwqj"

W ramach dzialan pomocowych na terenie gminy stale funkcjonuje
rowniez Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu prowadzony przez
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw.

6. Rynek napojow alkoholowych
Tabela Nr 5. Sprzedaz napojow alkoholowych -limity i stan faktyczny

Lp.

1

2

Lata

Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
uchwalony przez rad$ Gminy
Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
(sklepy)

2012

60

45

2013

60

45

2014

60

45



3

4

5

6

Limit punktow sprzedazy napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy
(lokale gastronomiczne)
Liczba zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
(sklepy)
Liczba zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy
(lokale gastronomiczne)
Liczba jednorazowych zezwolen na sprzedaz napojow
alkoholowych

15

76

7

6

15

77

4

4

15

29

3

3

Zrodlo: Urzqd Gminy w Slawnie

Jak widac limit rynku alkoholowego na przestrzeni lat jest niezmienny,
co moze swiadczyc o stabilnosci branzy alkoholowej oraz popytu
na asortyment.

W 2014 roku widac jednak spadek jednorazowych zezwolen na sprzedaz
napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem
sprzedazy, jak rowniez widoczna jest tendencja spadkowa liczby wydanych
zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia
w miejscu sprzedazy.

7. Bezpieczenstwo publiczne

Nad bezpieczenstwem i porz^dkiem publicznym na terenie Gminy czuwa
bezposrednio Komisariat Policji w Paradyzu. Na biez^co podejmuje on dzialania
m.in. w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie- (interwencje domowe,
procedura ,,Niebieskiej Karty") jak i w zakresie dbalosci o ,,abstynencje"
mieszkancow.

Tabela Nr 6. Liczba dzialan Policji w stosunku do osob nietrzezwych

Lp.

1.

2.

Lata

Liczba zatrzymanych osob nietrzezwych w celu

wytrzezwienia w pomieszczeniach policyjnych

Liczba osob nietrzezwych przewiezionych przez

Policj^ do Izby Wytrzezwien

2012

20

0

2013

16

0

2014

8

0

Zrodlo: Komisariat Policji w Paradyzu

10



Od 2012 roku mozna zaobserwowac wyrazny spadek zatrzymanych
osob nietrzezwych. Zestawienia te mog^ swiadczyc jednak o czujnosci
organow Policji, b^dz o wzroscie odpowiedzialnosci mieszkancow.

Brak informacji aby na terenie Gminy podejmowane byfy dzialania
interwencyjne w stosunku do osob po spozyciu narkotykow.

Jak wspomniano wielokrotnie alkohol i narkotyki s^ przyczyn^
agresywnych zachowan, co obrazuje ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 7. Dzialania na rzecz srodowiska sprawcy przemocy
Lata

Liczba osob dotkni^tych przemocy w
rodzinie, z ktorymi kontaktowali si^
czlonkowie GKRPA w tym:

• ofiary przemocy w rodzinie
• sprawcy przemocy w rodzinie
• swiadkowie przemocy w

rodzinie

2012
62

29
33

0

2013
74

37
37

0

2014
65

26
26

13
Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

10 20 30 40

D swiadkowie przemocy w rodzinie

• ofiary przemocy w rodzinie

I sprawcy przemocy w rodzinie

Widoczny jest w 2013r. nieznaczny wzrost prowadzonych spraw
w zakresie przemocy w rodzinie po spozyciu alkoholu przez domownikow.

Wszystkie jednak jak widac przypadki dotyczyly zachowan
poalkoholowych. Ze wzgl^du na brak niepokoj^cych sygnalow nie prowadzono
spraw ze wzgl^du na problem narkotykowy.

11



8. Sytuacja zdrowotna mieszkaiicow

W ramach niniejszej diagnozy niezbedne jest dokonanie rowniez oceny
sytuacji zdrowotnej mieszkancow w zakresie zaburzen psychicznych jak
rowniez problemu alkoholowego i narkomanii.

Tabela Nr 8. Skala niepelnosprawnosci na terenie Gminy
Lata

Osoby
posiadaj^ce potwierdzenie
niepelnosprawnosci
wtym:
z zaburzeniami
psychicznymi
i neurologicznymi

2011
Ogolem

299

104

K

150

49

M

178

55

2012
Ogolem

214

77

K

104

37

M

110

40

2013
Ogolem

194

22

K

93

10

M

101

12

Zroctto: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Jak widac ilosc osob posiadaj^cych potwierdzenie niepelnosprawnosci
w tym z powodu zaburzen psychicznych lub neurologicznych na przestrzeni
trzech ostatnich lat jest porownywalna, choc w 2013 roku widac tendencje

Wielokrotnie pewne zaburzenia widoczne s^ juz u najmlodszych
mieszkancow Gminy.

Na terenie powiatu funkcjonuje bowiem Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, ktorej zadaniem jest zdiagnozowanie problemu dziecka jak
rowniez wsparcie rodzicow i nauczycieli w poprawie sytuacji.

Ponizsza tabela przedstawia problemy zdrowotne dzieci - uczniow szkol
z terenu Gminy na przestrzenie 3 ostatnich lat.
Tabela Nr 9. Zaburzenia zdrowotne uczniow

Lata

Plec

Ilosc wydanych opinii

L^czna ilosc wydanych opinii

2012

M

49

K

20

69

2013

M

42

K

18

60

2014

M

44

K

22

66

Zrodlo Publiczne Szkofy Podstawowe i Publiczne Gimnazja z terenu Gminy

12



Niepocieszaj^cy jest fakt, ze w 2014 roku w stosunku do roku
poprzedniego zwiejkszyla si$ liczba dzieci posiadaj^cych zalecenia z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Niepokoj^ca jest rowniez nadal, pogl^biaj^ca
si? ,,zla kondycja" chlopcow, ktorzy corocznie otrzymuja_ znacznie wi^cej opinii
Poradni niz dziewczeta.

9. Bezrobocie wsrod osob niepelnosprawnych

TabelaNr 10. Skala zjawiska bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie Gminy

Lata

Ogolem osob zarejestrowanych
w PUP jako bezrobotni

w tym osoby niepelnosprawne

2012

Ogolem

525

26

K

273

12

M

253

14

2013

Ogolem

463

21

K

232

9

M

231

12

2014

Ogolem

329

23

K

160

7

M

169

16

Zrodlo: Powiatowy Urz^d Pracy w Opocznie

Jak wi^c widac stosunkowo nieznaczna grupa osob zarejestrowanych
w PUP s^ to osoby niepelnosprawne.

Analizuj^c bezrobocie wsrod osob niepelnosprawnych na podkreslenie
zasiuguje stosunek osob niepelnosprawnych zarejestrowanych w PUP do osob
z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanymi w PUP, co przedstawia
ponizsze zestawienie.

Tabela Nr 11. Skala zjawiska bezrobocia osob z zaburzeniami psychicznymi w stosunku
do osob zdrowych i niepelnosprawnych z terenu Gmin

Lp.

1

2

3

Lata

Ilosc osob zarejestrowanych w PUP bez orzeczenia
o niepelnosprawnosci
Ilosc osob zarejestrowanych w PUP posiadaj^cych orzeczenia
o niepelnosprawnosci ( bez zaburzen psychicznych)
Ilosc osob zarejestrowanych w PUP posiadaj^cych orzeczenia
o niepelnosprawnosci ze wzgledu na zaburzenia psychiczne

2012

499

23

3

2013

442

17

4

2014

306

21

2
Zrodlo: Powiatowy Urz^d Pracy w Opocznie
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Wskazane zestawienie wskazuje nieznaczny procent osob
niepetnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stosunku do wszystkich
osob niepemosprawnych zarejestrowanych w PUP.

10. Dziatania pomocowe

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdzialaniu
narkomanii, ustawa o wspieraniu rodziny, jak rowniez ustawa
0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie obliguje m.in. organy administracji
samorz^dowej do podejmowania stosownych dzialan. Gmina maj^c na uwadze
dobro spolecznosci lokalnej na podstawie rodza_cego si$ zapotrzebowania
na swiadczenie poszczegolnych uslug realizuje zadania w oparciu o posiadane
1 dostejDne instrumenty.

Podstawowy nacisk polozony jest na dzialalnosc profilaktyczn^ i wczesne

reagowanie.

Szkofy Podstawowe jako instytucje pierwszego kontaktu dla mlodych osob
interweniuj^ w przypadku wystapienia sygnalow swiadcz^cych o niepokoj^cych
objawach-w ramach prowadzonych zaj^c posiadaj^ programy profilaktyczne,
w ktorych zawieraja_ si^ m.in. takie zadania jak:

1. promowanie zasad zdrowego stylu zycia,
2. zapobieganie uzaleznieniom,
3. radzenie sobie z wlasna^ i cudza^ agresj^,
4. poznawanie systemow wartosci i wplywow spolecznych,
5. pomoc uczniom w rozwi^zywaniu problemow emocjonalnych w okresie

dojrzewania,
6. nauka pokonywania problemow i rozwia_zywania konfliktow
7. promowanie zycia bez uzaleznieri

Dzi^ki wspolpracy z rodzicami i Poradni^ Psychologiczno-Pedagogiczn^
w Opocznie dzieci odpowiednio wczesnie s^ diagnozowane i poddane stosownej
opiece.

Dlateso tez w szkolach prowadzone jest:
1.wczesne wspomaganie:

a)w2014r-8-dzieci,
b)w2013r.-8-dzieci,
c)w2012r-9-dzieci,
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2.indywidualne nauczanie :
a) w2014r-5- dzieci,
b) w2013r-6-dzieci,
c) w 2012r-6-dzieci,

Wychodz^c naprzeciw problemom zdrowia psychicznego Wqjt Gminy
Slawno umozliwia rowniez mieszkancom korzystanie z wszechstronnej pomocy
zapewnianej przez Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu.

Niezmiennie od 201 Or. ilosc uczestnikow to 60 osob/ limit miejsc.

Jak widac na ponizszym zestawieniu widoczna jest tendencja wyrownanego
zapotrzebowania zarowno dla kobiet jak i mezczyzn, choc delikatnie wzrasta
uczestnictwo mezczyzn.

• 2012 roku uczestniczylo 31 kobiety i 29 mezczyzn;
• 2013 roku uczestniczylo 29 kobiet i 31 mezczyzn;
• 2014 roku uczestniczylo 29 kobiet i 31 mezczyzn.

Zatrudniona kadra posiada pelne kwalifikacje do wykonywanego zawodu,
a zatrudnienie dostosowane jest do potrzeb.

Szeroko zakrojon^ pomoc na rzecz osob i rodzin z problemami prowadzi
rowniez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej jest to pomoc zarowno
finansowa, rzeczowa jak i uslugowa w tym min. praca socjalna, pomoc
logopedyczna, zabiegi rehabilitacyjne. Pomoc swiadczona jest w szczegolnosci
w oparciu o ustawy o swiadczeniach rodzinnych jak i ustawy o pomocy
spolecznej.

W ramach realizacji ustawy o swiadczeniach rodzinnych m.in. osoby
z zaburzeniami psychicznymi maj^ mozliwosc pobierania zasilku
piel^gnacyjnego - skale swiadczeri wskazuje ponizsze zestawienie .

Tabela Nr 12. Ilosc osob korzystaj^cych ze swiadczen rodzinnych j z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznymi
Lata
La^czna ilosc osob korzystaj^cych
ze swiadczen opiekunczych w mysl
ustawy o swiadczeniach rodzinnych
w tym z zaburzeniami psychicznymi

2012

214

77

2013

194

22

2014

202

35
Zrodto: Dane Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
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Jak widac stosunkowo nieduza grupa osob niepelnosprawnych
pobieraj^cych zasilek piel^gnacyjny to osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Roznego typu wsparcie prowadzone jest rowniez na podstawie ustawy
o pomocy spolecznej.

Tabela Nr 13. Ilosc osob korzystaj^cych z pomocy spolecznej z podzialem na osoby
z zaburzeniami psychicznymi
Lata
La^czna ilosc osob korzystaj^cych
ze swiadczen w mysl
ustawy o pomocy spolecznej
w tym:
- z zaburzeniami psychicznymi

2012

659

73

2013

771

75

2014

660

71
Zrodlo: Dane Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej

Dodatkowo Osrodek Pomocy Spolecznej stara si$ wszechstronn^ pomocy
obja_c rodziny z problemem alkoholowych z zasady nie jest to jednak wsparcie
finansowe.

Tabela Nr 14. Liczba osob korzystaja_cych z pomocy spolecznej ze wzgledu na problem
alkoholowy w rodzinie
Lp.

1

2

Lata

Ogolna liczba osob korzystaj^cych z pomocy finansowej
wGOPS
Liczba rodzin korzystaj^cych z pomocy finansowej
w GOPS objetych pomocy z powodu uzaleznienia lub
naduzywania alkoholu, przez co najmniej jednego
z czlonkow rodziny

2012

524

2

2013

697

0

2014

558

1

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie

Dzialania pomocowe prowadzi rowniez powolana przez Wqjta Gminy
Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych

Tabela Nr 15. Dzialania Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych
w zakresie prowadzenia indywidualnego przypadku na przestrzeni 3 lat
Lp.
1.

Lata
Liczba czlonkow rodzin osob z problemem
alkoholowych, z ktorymi GKRPA przeprowadzila
rozmowy

2012

10

2013

21

2014

26
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2. Liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podjela
czynnosci zmierzaj^ce do ustalenia zasadnosci
zastosowania wobec osoby uzaleznionej od alkoholu
obowi^zku leczenia odwykowego

13 18 20

3. Liczba osob, wobec ktorych GKRPA wystapila do S^du
z wnioskiem o zobowi^zanie do podjecia leczenia
odwykowego

0

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkohohwych w Slawnie

2014

2013

2012

LATA
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E) Liczba cztonkow rodzin osob z problemem alkoholowym, z ktorymi GKRPA przeprowadzila rozmowy

H Liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podjeta czynnosci zmierzaja^ce do ustalenia zasadnosci
zastosowania wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiqzku leczenia odwykowego

n Liczba osob, wobec ktorych GKRPA wystapita do Sa^du z wnioskiem o zobowia^zanie do podjecia leczenia
odwykowego

Jak wiec widac liczba osob w stosunku, do ktorych GKRPA podejmuje
czynnosci zmierzaja_ce do ustalenia zasadnosci zastosowania obowi^zku
leczenia odwykowego corocznie wzrasta.

W celu pemiejszego zdiagnozowania problemu rodziny oprocz
wielokrotnych rozmow z osoba_ naduzywaj^c^ alkoholu prowadzone
s^ rozmowy z czlonkami rodziny wielokrotnie ofiarami lub swiadkami
przemocy.

W ramach zwiekszenia pomocy specjalistycznej corocznie Wqjt Gminy
zawiera Umowe ze Starost^ Powiatu Opoczynskiego na swiadczenie uslug
Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego bed^cego
w strukturach PCPR w zakresie:

a) Poradnictwa prawnego,
b) Poradnictwa psychologicznego,
c) Terapii indywidualnej i grupowej,
d) Terapii rodzin,
e) Poradnictwa socjalnego.
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TabelaNr 16. Osoby korzystaj^ce z Osrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Rodzinnego w Qpocznie

Lata
L^czna ilosc osob/rodzin korzystaja_cych z Osrodka
Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego z terenu
powiatu opoczynskiego
w tym:
z terenu Gminy Slawno

2012

925

36

2013

1022

38

2014

890

38

Zrodlo: Osrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego
w Opocznie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

2012 2013 2014

Dtqczna ilosc osob/rodzin korzystajacych z
Osrodka Interwencji Kryzysowej i
Poradnictwa Rodzinnego z terenu powiatu
opoczynskiego

Oz terenu Gminy Stawno

Jak widac w ostatnich dwoch latach nieznacznie wzrasta swiadomosc
spoleczna w zakresie korzystania ze specjalistycznej pomocy, choc osoby nadal
wielokrotnie deklaruj^ potrzeb^ uzyskania pomocy w Osrodku Interwencji
Kryzysowej.

Na uwag$ zastuguje fakt, ze Osrodek Pomocy Spolecznej nie prowadzil
spraw z zakresu dzialan pomocowych ze wzgl^du na narkomani^. Brak bowiem
sygnalow w tym rowniez ze Szkol czy Osrodkow Zdrowia o wyst^powaniu
takiego zjawiska. Wszelkie dzialania ograniczaj^ si^ wyl^cznie do szeroko
zakrojonej profilaktyki.

III. Podstawa prawna realizacji Programu

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym.
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze srodkow publicznych.
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej.
5. Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
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6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu narkomanii.
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaianiu przemocy w rodzinie.
8. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemic oswiaty.
9. Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 9 grudnia

2010 r. w sprawie srodowiskowych domow samopomocy.
10. Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 wrzesnia

2005 r. w sprawie specjalistycznych uslug opiekunczych.

IV. Dokumenty lokalne sprzyjaj^ce realizacji Programu

1. Program dzialan w zakresie zdrowia psychicznego oraz opieki
psychiatrycznej realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Inicjatyw w Olszowcu.

2. Gminna Strategia Rozwiazywania Problemow.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow

Alkoholowych.
4. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii.
5. Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie.
6. Szkolne Programy Profilaktyczne.
7. Diagnoza Problemow Spolecznych na terenie Gminy Slawno.
8. Strategia Rozwoju Gminy Slawno.

V. Postanowienia ogolne

Gtownymi celami Programu sa :
1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym.
2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dost^pnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezb^dnej do zycia w srodowisku rodzinnym i spolecznym.

1. Cel glowny
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym

1.1 Cel szczegotowy
Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, ksztaltowanie
zachowan i stylow zycia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
rozwijanie umiejetnosci radzenia sobie w sytuacjach zagrazajqcych
zdrowiu psychicznemu
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Lista priorytetow:

• promocja zdrowia i zdrowego stylu zycia,
• systematyczna aktualizacja informacji o potrzebach

i uwarunkowaniach zdrowotnych mieszkancow Gminy Slawno,
• promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom

psychicznym,
• wczesna profilaktyka, wykrywanie i wczesne leczenie zaburzen

psychicznych,
• zach^canie do aktywnego uczestnictwa w zyciu spotecznosci

lokalnej,
• rozwijanie i podtrzymywanie umiej^tnosci niezb^dnych

do samodzielnego zycia,
• umozliwianie rozwoju kulturalnego i osobowosciowego osob

z zaburzeniami psychicznymi,
• rozwijanie zainteresowan otoczeniem oraz ksztaftowanie

umiej^tnosci funkcjonowania w nim,
• budowanie poczucia wtasnej wartosci i pozytywnej samooceny,
• edukacja seksualna w zakresie promocji zdrowia,
• skracanie czasu trwania zaburzen psychicznych i zapobiegania

nawrotom spolecznej izolacji,
• uswiadomienie spolecznosci lokalnej potrzeby wsparcia osobom

chorym psychicznie.
Program promocji zdrowia psychicznego.

• Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego.
• Ksztahowanie zachowan i stylow zycia korzystnych dla zdrowia

psychicznego poprzez:
• prowadzenie kampanii informacyjnej o zagrozeniach dla zdrowia

psychicznego, skierowanych do odpowiednio wybranych grup
docelowych,

• prowadzenie dzialan z zakresu promocji i zapobiegania problemom
zdrowia psychicznego,

• szersze uwzgl^dnienie zagadnien zwi^zanych z ryzykiem
wyst^pienia zaburzen psychicznych u osob naduzywaja_cych
alkoholu lub z innymi uzaleznieniami,

• prowadzenie wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach
rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym,

• zwi^kszenie dostepnosci do swiadczen zdrowotnych z zakresu
porad psychologicznych i psychiatrycznych,

• prowadzenie programow profilaktycznych dla ofiar przemocy,
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- prowadzenie kampanii informacyjnych o dost^pnych formach
pomocy dla osob w stanach kryzysu psychicznego.

• Rozwijanie umiejetnosci radzenia sobie w sytuacjach zagrazaj^cych
zdrowiu psychicznemu i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

• Promowanie dzialalnosci sportowo-rekreacyjnej w oparciu
o posiadane zasoby Gminy.

• Przeciwdzialania nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu osob
z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja oparta na programach skierowanych, do osob
z zaburzeniami psychicznymi w tym realizowanych przez Srodowiskowy
Dom Samopomocy w Olszowcu oraz na lokalnych programach zgodnie
z pkt. III.

1.2. Cel szczegoiowy
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Zadanie
Zapobieganie przemocy w rodzinie, w szkole i w srodowisku lokalnym

Program realizacji zadania w oparciu o opracowane programy zgodnie
z pkt .III. w tym:

1. Przygotowywanie dzieci i mlodziezy do nawi^zywania kontaktow
z ludzmi, pokonywania trudnosci, rozwi^zywania konfliktow.

2. Ukazywanie zdrowego stylu zycia, pokazywanie pozytywnych wzorow
sp^dzania czasu wolnego.

3. Ukazanie roli higieny, troski o wlasne zdrowie, zdrowego odzywiania.
4. Nauka rozumienia przyczyn, skutkow i objawow uzaleznien.
5. Promowanie zasad zdrowego zywienia:

• wskazanie roli bialka i witamin w diecie dzieci,
• ukazanie skutkow spozycia zbyt duzej ilosci slodyczy,
• wyksztalcenie umiej^tnosci sporz^dzania menu z uwzglednieniem

pory roku oraz wiasciwego skladu produktow,
• pokazanie jak ustrzec si$ od anoreksji i bulimii.

6. Zapobieganie uzaleznieniom (uzywania i naduzywania lekow, tytoniu,
alkoholu, narkotykow) poprzez:

• dostarczanie podstawowych wiadomosci o uzywkach i ich wpfywie
na organizm ludzki,

• wyksztalcenie umiej^tnosci obrony przez naciskiem otoczenia-
asertywnosci,
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• uwrazliwienie rodzicow na sygnaly ostrzegawcze mowi^ce
o naduzywaniu srodkow odurzaj^cych ( nauka umiejetnosci
rozpoznawania dzieci stosuj^cych srodki odurzaj^ce).

7. Ksztaftowanie umiejetnosci radzenia sobie z wlasn^ i cudz^ agresj^
poprzez:

• pokazywanie dzieciom i mlodziezy przykladow i sytuacji, ktore
s^ przyczynami agresji,

• probe^ zrozumienia przyczyn wlasnej agresji,
• nauke^ rozwi^zywania konfliktow poprzez umiejetne postepowanie,
• pomoc w nawi^zaniu prawidlowych relacji z kolegami i rodzicami,
• szukanie optymalnej metody rozwi^zania konkretnych sytuacji

konfliktowych,
• uswiadomienie, ze egzystowanie w grupie wymaga kompromisow.

8. Poznanie systemow wartosci i wplywow spoiecznych:
• wskazywanie pozytywnych celow zycia,
• ukazanie roli milosci, przyjazni, wolnosci, radosci,
• wyksztalcenie silnej woli i wewnetrznej dyscypliny,
• ksztalcenie poczucia wlasnej wartosci.

9. Pomoc w rozwiazywaniu problemow emocjonalnych w okresie
dojrzewania:

• ksztattowanie postawy szacunku wobec siebie i innych,
• pomaganie w utrwaleniu metod panowania nad emocjami,
• poznawanie swojego organizmu, zmian w nim zachodz^cych.

10. Nauka pokonywania problemow i rozwiazywania konfliktow:
• ksztalcenie umiej^tnosci kontaktowania sie z innymi,
• nauka umiejetnosci poszukiwania rozwi^zan problemow, szukania

pomocy u innych,
• wyksztalcenie umiej^tnosci panowania nad reakcjami.

11. Przeciwdzialanie niekorzystnym skutkom przewleklej choroby:
• uswiadamianie czym jest dana choroba i jak mozna sobie z ni^

radzic w zyciu codziennym,
• ksztaltowanie wsrod osob chorych poczucia bezpieczenstwa,
• stworzenie w srodowisku lokalnym warunkow dla osob

z okreslonymi dolegliwosciami,
• budowanie przyjaznych relacji chorych ze zdrowymi.

12. Bezpieczenstwo w cyberprzestrzeni:
• wlasciwe, a przede wszystkim bezpieczne korzystanie z internetu,
• znajomosc zagrozeh czyhaj^cych w sieci,
• poznanie pomocowych i zgubnych wlasciwosci telefonow.

13. Ukazywanie pozytywnych sposobach sp^dzania czasu wolnego:
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• dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego
zycia,

• pokazanie mozliwosci poszukiwania dobrych wzorow z otoczenia.
14.Wpajanie swiadomego uczenia si$ i rozwijania wlasnych zainteresowan.
15. Stworzenie warunkow do samodzielnego zdobywania wiedzy.
16. Przygotowanie do aktywnego udziahi w zyciu spolecznym.
17. Prowadzenie indywidualnego procesu nauczania.
18. Zroznicowanie ofert edukacyjnych szkoly w celu umozliwienia
potencjalnego sukcesu w dalszej edukacji ucznia.
19. Wspotpraca z rodzicami i srodowiskiem.
20. Obserwacja i reagowanie na nietypowe zachowania .
21. Przeciwdzialanie agresji, wulgaryzmom, wagarom, piciu, alkoholu,
paleniu papierosow, niszczeniu mienia.
22. Integracja grup rowiesniczych pol^czona z promowaniem pozytywnych
wzorcow.
23. Wzbogacanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego.

1.3. Cel szczegolowy
Zwigkszenie integracji spolecznej osob z zaburzeniamipsychicznymi

Zadanie
Dzialalnosc informacyjno-edukacyjna sprzyjajqca postawom zrozumienia
i akceptacji oraz przeciwdzialajqca dyskryminacji wobec osob
z zaburzeniami psychicznymi.

Program realizacji zadania:

1. Ksztaftowanie wobec osob z zaburzeniami psychicznymi i pozostalej
spolecznosci lokalnej wlasciwych postaw spolecznych , a zwlaszcza
zrozumienia, tolerancji, zyczliwosci, przeciwdzialaniu dyskryminacji.

2. Poszanowanie godnosci osobistej, poczucia intymnosci oraz prawa
do samostanowienia.

3. Podmiotowe traktowanie i partnerstwo.
4. Pomoc w dost^pie do swiadczen opieki zdrowotnej.
5. Prowadzenie profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego

i somatycznego.
6. Nauka nawi^zywania kontaktow, komunikowania si$ z otoczeniem,

wspolzycia w grupie.
7. Wdrazanie do osi^gniecia optymalnego poziomu samodzielnosci

w podstawowych sferach zycia.
8. Wszechstronne usprawnienie psychoruchowe.
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9. Rozwijanie zainteresowan otoczeniem oraz ksztaltowanie umiej^tnosci
funkcjonowania w nim.

10.Rozwijanie poczucia wlasnej wartosci oraz pewnosci siebie.

1.4. Cel szczegolowy
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu
psychicznego

Zadania
Tworzenie lokalnych osrodkow pomocy kryzysowej oferujqcych
poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu zagrazaj^cego zdrowiu
psychicznemu.

Program realizacji zadania:

1. Kontynuowania wspotpracy z instytucjami zajmuj^cymi si$ problemami
osob chorych psychicznie.

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osob zajmuj^cych sie sprawami
niepelnosprawnosci.

3. Udzielanie doraznej pomocy interwencyjnej w przypadku zaostrzenia
choroby i wystapienia ci^zkich zaburzen.

4. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dost^pnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezb^dnej do zycia w srodowisku rodzinnym i spolecznym.

5. Tworzenie instytucji poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu
psychicznego.

6. Zapewnienie oparcia i pomocy rodzinom oraz przyjaciolom osob chorych
psychicznie.

7. Dzialania informacyjne o instytucjach nios^cych pomoc osob^
potrzebuj^cym.

2.Cel glowny
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnei
i powszechnie dostgpnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbednej do zycia w srodowisku rodzinnym i spolecznym

2.7. Cel szczegotowy
Upowszechnianie srodowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Zadania
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1. Zwiekszania dostepnosci do roznych form srodowiskowej psychiatry cznej
opieki zdrowotnej,
2. Zapewnienie mieszkancom gminy kompleksowq opiekg w zakresie zdrowia
psychicznego.

Program realizacji zadania

Program skierowany do osob z zaburzeniami psychicznymi realizowany
przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu.

Przewlekla choroba psychiczna powaznie ogranicza mozliwosci
normalnego funkcjonowania. Chorzy z powodu omamow, urojen i lekow zyja^
w swiecie wlasnych wyobrazen i przezyc, odsuwaja^ si? od innych, zamykaj^ si?
w sobie. Dochodzi do zerwania kontaktow towarzyskich i wczesniej zawartych
znajomosci. Niech?c otoczenia do kontaktowania si? z chorym psychicznie,
cz?sto poczucie wstydu przed srodowiskiem, ze w rodzinie jest osoba chora
psychicznie, jeszcze bardziej niz choroba zaburza wzajemne relacje i prowadzi
do tego, ze chory pozbawiony bliskosci zyczliwych, przyjaznych osob coraz
bardziej oddala si? od rzeczywistosci i przestaje samodzielnie radzic sobie
ze sprawami codziennego zycia.

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu realizuje zadania
zwi^zane z prowadzeniem codziennej, systematycznej terapii i rehabilitacji osob
niepemosprawnych. Domy w zaleznosci od schorzen osob, dla ktorych
s^ przeznaczone, dziel^ si? na nast?puj^ce typy:
Dom typu A (dla osob przewlekle psychicznie chorych)

Podstawowa dzialalnosc ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji
spolecznej osob z przewlekfymi zaburzeniami psychicznymi, poprzez
stwarzanie warunkow sprzyjaj^cych integracji wewn?trznej - z samym soba^
oraz integracji zewn?trznej ze srodowiskiem, na pomoc w zakresie edukacji
i rozwi^zywania problemow dnia codziennego, na udzielanie wsparcia
psychicznego, przelamywanie barier we wzajemnych kontaktach osob chorych
psychicznie z innymi osobami, z najblizszymi osobami.
Dom typu B (dla osob uposledzonych umyslowo)

Dzialalnosc domu ukierunkowana jest na budowanie przez osoby
uposledzone umyslowo samodzielnosci i niezaleznosci od otoczenia,
zapewnienie oparcia spotecznego osobom maj^cym trudnosci z ksztaftowaniem
swoich stosunkow z otoczeniem poprzez wspoldziatanie ze srodowiskiem
rodzinnym, rozbudzanie i rozwijanie dziatan samopomocowych wsrod
uczestnikow.
Dom typu C (dla osob wykazuj^cych inne przewlekle zaburzenia czynnosci
psychicznych)

Dziaialnosc ukierunkowana jest na wzrost aktywnosci psychoruchowej
fizycznej, umiej?tnosci nawi^zywania kontaktow interpersonalnych, popraw?
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motoryki matej i wielkiej, poprawe^ samooceny, wszechstronn^ symulacje
pogt^biaj^ce orjetacje i autoorjetacj^ tozsamosci, samodzielnosci i samoobshige^
ksztalcenie postaw i umiej^tnosci radzenia sobie w zyciu codziennym,
rozpoznawanie wlasnych potrzeb, rozroznianie stanu zaspokajania,
ksztaltowanie nawykow higieny, dbaiosci o wygl^d zewnetrzny, aktywnosci
i samodzielnosci ekonomicznej, analizowania sytuacji podejmowania decyzji
antycypowanie wlasnych dzialan i planowanie, nauki zachowan partnerskich,
otwartosci i wzajemnej akceptacji, nauka wykorzystania umiej^tnosci
i uzdolnien oraz promocji talentow, rozwijanie zainteresowan literature, pras^,
mediami, nauka zachowan zwi^zanych z zachowaniem w czasie spotkan
towarzyskich, swiat, imprez okolicznosciowych, kulturalnych.

Glowne priorytety;

Do glownych priorytetow dzialan Srodowiskowego Domu Samopomocy
ukierunkowanych na osoby psychicznie chore nalezy:
1) ksztaltowanie umiej^tnosci spolecznych i umiej^tnosci z zakresu

samoobslugi, polegaj^ce na odtwarzaniu utraconych umiejetnosci i ich
podtrzymywaniu oraz odbudowywaniu utraconych zachowan zwi^zanych
z kontaktem z innymi osobami,

2) wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki
zdrowotnej poprzez:
a) rozbudzanie potrzeby korzystania z pomocy lekarza psychiatry,
b) rejestracja w poradni zdrowia psychicznego przez pracownika Domu

i udostejmienie pojazdu z Domu w celu dotarcia do niej,
c) podnoszenie sprawnosci chorych psychicznie w poslugiwaniu si§

lekami psychotropowymi (zwi^kszenie u tych osob poziomu
skrupulatnosci w przestrzeganiu zalecen terapeutycznych,
zwi^zanych przede wszystkim z przyjmowaniem lekow),

d) ksztalcenie umiejetnosci aktywnego udzialu we wlasnym leczeniu
farmakologicznym (uzyskiwanie informacji o leczeniu
przeciwpsychotycznym, o lekach i ich dzialaniu, nauka i stosowanie
zasad samodzielnego przyjmowania lekow oraz oceny skutkow ich
dzialania, nauka rozpoznawania objawow ubocznych i radzenia sobie
z nimi, ustalanie z lekarzem spraw zwi^zanych z leczeniem ),

3) integrowanie uczestnikow z ich srodowiskiem lokalnym, w tym
rodzinnym poprzez organizowanie spotkan, zabaw, festynow, wspolnych
wycieczek itp.

Formy dzialania:
Dla osi^gni^cia wyznaczonych celow, ukierunkowanych na osoby chore
psychicznie, prowadzone s^ treningi:
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1. Trening umicjctnosci interpersonalnych i rozwiazywania problemow.

CELE:

-ksztattowanie umiej^tnosci komunikacji interpersonalnej (werbalnej
i niewerbalnej), koniecznych do nawi^zania wlasciwych relacji spolecznych
- nabycie umiej^tnosci nawi^zywania i podtrzymywania rozmowy, aktywnego
shichania,
- poznanie zasad zachowania asertywnosci oraz znalezienia swqjego miejsca

w grupie,
-nabycie umiej^tnosci pozytywnego rozwiazywania konfliktow, stosowania
kompromisow w trudnych sytuacjach spoiecznych,
-zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresja^ i eliminacj^ zachowan
nieaprobowanych spoiecznie,
- doskonalenie umiej^tnosci poprawnego pisania,
- doskonalenie umiej^tnosci autoprezentacji i przygotowywania dokumentow
aplikacyjnych,
- przygotowanie uczestnika do podjecia pracy oraz pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia,
-nauka stosownego zachowania w miejscach publicznych, placowkach
kulturalnych i stosowania zwrotow grzecznosciowych.

Formy pracy:
- praca indywidualna i grupowa poprzez pokazy, scenki sytuacyjne
- zaj^cia indywidualne i grupowe,
-dyskusja,
-wyjscia, wyjazdy
-zaj^cia praktyczne - pisanie pism typu: CV, list motywacyjny i inne, odr^cznie
i przy wykorzystaniu komputera.

2. Trening dbalosci o wyglad zewnetrzny j nauki higieny

CELE:

- nabywanie i doskonalenie umiej^tnosci zwi^zanych z dbaniem o wyglad
zewn^trzny, a takze ksztaltowanie zachowan prozdrowotnych poprzez:
- nauk§ odpowiedniego doboru odziezy do okolicznosci, pogody i pory roku,
- utrwalanie koniecznosci codziennej k^pieli, zmiany bielizny osobistej,
cz^stego mycia r^k utrzymywania w czystosci poscieli, r^cznikow i ich
odpowiednie pranie i prasowanie,

- wyksztalcenie umiej^tnosci dbania o wyglaxi zewn^trzny w tym: odziez
i obuwie,
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-uswiadomienie skutkow zaniedban w sferze higieny osobistej (m.in. choroby
skory),

- nauka umiej^tnego wykorzystania przyborow higienicznych, kosmetykow,
srodkow czystosci, a takze sprz^tu fryzjerskiego ( typu suszarka, lokowka,
solarka elektrvczna)golarka elektryczna)

Formy pracy:
-instruktaz slowny, zaj^cia praktyczne,
-demonstrowanie i wielokrotne powtarzanie danej czynnosci,
-przeprowadzanie rozmow indywidualnych, pogadanek grupowych,
-pokazy, prezentacje przy zastosowaniu przyborow i narz^dzi higieniczno -
kosmetycznych.

3. Trening umieietnosci spedzania wolnego czasu.

CELE:

- rozwijanie zainteresowan literature, sztuk^, muzyk^, filmem, poprzez: wspolne
czytanie, shichanie audycji radiowych, konkursy, nauk^ tanca, udziat
w spotkaniach integracyjnych, towarzyskich, kulturalnych, organizacj^
wycieczek i imprez okolicznosciowych, wspoln^ gre w gry planszowe,
-nauka sp^dzania czasu wolnego w sposob tworczy;
- rozwijanie wyobrazni i kreatywnosci poprzez przy goto wywanie przedstawieri
(scenariusze, dekoracja, stroje),
- poprawa zdolnosci pami^ciowych,
- poznanie nowych miejsc i ludzi,
-zapoznanie z zasadami wlasciwej obshigi sprz^tu komputerowego
i mozliwosciami jego wykorzystania jako narz^dzia do nauki i zabawy (gry
komputerowe, przygotowywanie kart okolicznosciowych, zaproszen przy
wykorzystaniu programow graficznych, edytorow tekstu, korzystanie
z komputerowych odtwarzaczy filmow i muzyki, umiej^tne wykorzystanie
dost^pu do Internetu, obsluga wyszukiwarek, komunikatorow typu GG, Skype,
zakladanie poczty internetowej, dostep i umiej^tne korzystanie z portali
spolecznosciowych typu Facebook, Twitter, obsluga urz^dzen peryferyjnych
komputera np. drukarka, skaner,
-ksztaftowanie na\vyku dokumentowania wlasnej dzialalnosci (wykonywanie
fotografii, drukowanie zdj^c i prowadzenie kroniki SDS),
-umozliwienie uczestnikom odkrycia wlasnych talentow fotograficznych,
-zaj^cia relaksacyjne.

Formy pracy:

-zaj^cia praktyczne, grupowe i indywidualne,
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-organizowanie imprez integracyjnych i sportowych, wycieczek, wyjazdow,
turniejow,
- spacery, rajdy rowerowe,
-praktyczne zaj^cia z komputerem.

4. Trening kulinarny

CEL:

- nabywanie i doskonalenie umiejetnosci planowania oraz estetycznego
przygotowywania i spozywania posilkow, poznanie zasad kulturalnego
zachowania si$ przy stole, poznanie przepisow kulinarnych, racjonalny dobor
artykulow spozywczych, wdrazanie zasad zdrowego odzywiania sie,
kultywowanie tradycji swiatecznych poprzez przygotowanie sniadania
wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej (przygotowanie potraw, pieczenie ciast).

Formy pracy:
Zaj^cia praktyczne:
- zapoznanie z zasadami BHP i obslug^ sprzetu AGD uzywanego podczas
treningu,
-nauka organizacji pracy podczas przyrz^dzania codziennych posilkow,
- nauka rozrozniania pojec i nazywania poszczegolnych produktow, naczyn,
elementow zastawy stolowej,
-nauka umiejetnego korzystania z przepisow kulinarnych i przygotowywania
posilkow, wypieku ciast,
- pogadanki na temat zasad zdrowego zywienia (wykorzystanie tabeli kalorii,
rozne rodzaje diet, wykorzystanie ziol w kuchni),
-nauka zasad higieny przy przechowywaniu i przetwarzaniu zywnosci,
-nauka umiejetnego przygotowywania przetworow, mrozenia, suszenia
i konserwowania owocow i warzyw,
- cwiczenia pokazowe i prezentacje, instruktaz slowny,
- nauka dekoracji potraw i stolu, a takze zasad savoir - vivre.

5. Trening umieietnosci praktycznych

CELE:
-zapoznanie z zasadami obslugi sprz^tow i urz^dzen AGD m.in. pralki,
zmywarki, kuchenki gazowej i mikrofalowej, piekarnika, miksera, zelazka,
maszyny do szycia itp.,
-nauka obslugi urz^dzen technicznych (wyrzynarka, pila, wykaszarka,
wiertarka),
- nauka konserwacji obuwia i dokonywania drobnych reperacji odziezy,
- nauka wykonania drobnych prac konserwatorsko — remontowych na terenie
placowki i wokol budynku,
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- nauka dbalosci o wiasne otoczenie poprzez wspolne wykonywanie drobnych
prac porz^dkowych wokot budynku,
- nauka wlasciwego segregowania smieci,
- ksztaftowanie umiej^tnosci wlasciwego poshigiwania si$ prostymi narz^dziami
domowego uzytku typu mlotek, srubokrej;, przy tworzeniu dekoracji
do przedstawien okolicznosciowych w SDS,
-nauka wlasciwego wysiewu, piel^gnacji i zbioru warzyw, ziot i kwiatow.

Formy pracy:

Ergoterapia, pokaz, zaj^cia praktyczne przy uzyciu w/w sprz^tow i urz^dzen
technicznych;

6. Trening budzetowy - gospodarowanie srodkami finansowymi.

CELE:
trening ma na celu wyrobienie umiej^tnosci pianowania i wlasciwego
gospodarowania wlasnym budzetem domowym, z uwzgl^dnieniem zakupu
zywnosci i regulowania rachunkow,
- zapoznanie z wartosciami nominalow pieni^znych ,
-nauk^ planowania wydatkow w oparciu o posiadane dochody, bez zaci^gania
dodatkowych zobowi^zan finansowych,
-nauk^ sposobow oszcz^dnego gospodarowania srodkami finansowymi
i bezpiecznego przechowywania pieni^dzy,
- ksztaltowanie zachowan w miejscach typu supermarket, bazar,
-nauka korzystania z bankomatu i zakladania konta.

Formy pracy:
-Wykonywanie dzialan na nominalach pieni^znych, zadania praktyczne i scenki
sytuacyjne wedhig instruktazu, pokazy i prezentacje na materialach
pomocniczych, planowanie zakupow, ukladanie listy zakupow, wspolne wyjscia
na zakupy

7. Terapia ruchem

CEL:

przywracanie sprawnosci flzycznej i psychicznej w mozliwym
do osi^gni^cia zakresie, utrzymanie sprawnosci psychofizycznej uczestnika

Formy pracy:
-codzienna gimnastyka i cwiczenia ogolno-usprawniaj^ce, gry i zabawy
ruchowe,
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- cwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem sprzetu poprawiaja_cego
kondycj? i koordynacj^,
- indywidualn^ kinezyterapi%
- cwiczenia poprawiaj^ce sposob poruszania sie,
- cwiczenia relaksacyjne,
-cwiczenia w odci^zeniu w UGUL-u,
- spacery, wycieczki rowerowe,
- prowadzenie pogadanek propaguj^cych zdrowy styl zycia.

8. Terapia zaieciowa, w ramach ktorej odbywaja sie poszczegolne
zaiecia;

Zajgcia muzyczno-teatralne
CELE:

-umozliwienie rozladowania napi^cia i wprowadzenie w pogodny nastrqj,
- przeiamywanie wlasnych barier i doskonalenie zdolnosci koordynacyjnych
poprzez udzial w wystepach, montazach slowno- muzycznych,
-doskonalenie podstaw wyrazania ruchem swoich stanow emocjonalnych,
- poznawanie instrumentow muzycznych,
- nauka tekstow popularnych piosenek i mozliwosci ich swobodnej interpretacji
(np. karaoke),
-poznawanie gatunkow muzycznych z roznych rejonow swiata.

Formy pracy;
-zaj^cia grupowe,
-wspolne shichanie muzyki, spiew przy akompaniamencie, karaoke,
-wyst^py, przedstawienia z wykorzystaniem elementow dramy, konkursy,
-gra na instrumentach muzycznych,
-rozne formy improwizacji,

-zajecia zespolu ,,Biale Lab^dzie."

Zajgcia rgkodziela
CELE:

- wzmacnianie kreatywnosci w celu poprawy samopoczucia psychicznego
i odreagowanie negatywnych emocji,

- usprawnianie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- zaspokojenie potrzeby samorealizacji i rozwijanie dzialalnosci tworczej,
- nauka i doskonalenie umiejetnosci artystycznych, rozwijanie uzdolnien,
- poznawanie nowych i utrwalanie starych metod rekodzielniczych
i dekoracyjnych z wykorzystaniem roznorodnych materiaiow,
-wzbudzanie poczucie estetyki i wrazliwosci,
- nauka koncentracji uwagi na danej czynnosci,
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-kreowanie pozytywnego myslenia, rozwijanie sprawnosci manualnej,
-zapoznawanie uczestnikow z roznorodnymi formami plastycznymi:
papieroplastyka, malarstwo, grafika, szkic, rysunek, ceramika, haft,
-doskonalenie umiej^tnosci z zakresu technik: akwarela, gwasz, pastele,
malarstwo olejne, akrylowe,
-rozwijanie zainteresowan.

Formy pracy:

- malowanie na szkle, papierze, plotnie, sklejce, malowanie p^dzlem, szpachla^
palcami, linoryt, grawer, tusz,
- rysowanie, malowanie przy uzyciu kredki, otowka, w^gla,
- batik, collage,
- wykanczanie drewnianych elementow (malowanie, ozdabianie metoda^
decoupage),
- szydelkowanie (m.in. serwetki, ozdoby),
- dzierganie na drutach (m.in. elementy odziezy, elementy skladowe do
patchworkow, drobne elementy dekoracyjne),
- haftowanie obrusow, serwet, poduszek, wyszywanki z zastosowaniem haftu
plaskiego, krzyzykowego, richelieu,
- wykonywanie kart swi^tecznych,

Zajgcia ogrodniczo - techniczne z elementami obrobki drewna
CELE:
- nabycie i utrwalanie podstawowych umiejetnosci z zakresu ogrodnictwa
- nauk$ i utrwalanie umiejetnosci w zakresie obslugi urz^dzen ogrodniczych,

- ksztalcenie i utrwalanie umiej^tnosci techniczno - stolarskich,
konserwatorskich i montazowych z mozliwosci^ zastosowania w gospodarstwie
domowym
-umozliwienie potrzeby samorealizacji poprzez wykonywanie prostych prac
stolarskich
- nauka obslugi elektronarz^dzi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa,
- spemianie potrzeb zawodowych, wyksztalcenie

Formy pracy:

- prace w drewnie i innych materialach: wykonywanie ramek, polek,
swi^tecznych ozdob, dekoracji scenicznych, aniolkow ze sklejki, roznego
rodzaju pudelek ze sklejki, swiecznikow itp.),
- wypalanie w drewnie
- pikowanie i rozsadzanie kwiatow, uprawa warzyw, sadzenie roslin i drzew
budow§ skalnikow, koszenie trawy, przycinanie krzewow, wytyczanie sciezek,
grabienie lisci, porz^dkowanie terenu wokol budynku SDS
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9. Zaiecia rehabilitacyjno - sportowe
CELE:

- stymulacja i poprawa sprawnosci psychofizycznej,
- ksztattowanie zdrowych nawykow uprawiania sportu,
- wprowadzenia gier zespolowych i zajec sportowych.

Formy pracy:
-cwiczenia oraz zabiegi o charakterze usprawniaj^cym,
-cwiczenia indywidualne oraz grupowe,
-udziat w turniejach gry w koszykowk^ i pilk$ nozna^ a takze w tenisa
stolowego dla osob na wozkach inwalidzkich, biegi przetajowe, itp.

10. Terapia indywidualna i grupowa

1) Terapia bezposrednia zawieraj^ca elementy terapii podtrzymuj^cej
(wzmacnianie),

2) Terapia grupowa prowadzona oddzielnie dla grupy mniej i bardziej
zaawansowanej.

11. Poradnictwo psychologiczne

- diagnoza biez^cej sytuacji uczestnika i jego rodziny, uzyskiwanie informacji
o aktualnym stanie uczestnikow,
- rozpoznawanie mozliwosci i potrzeb uczestnika,
- analiza i interwencja w sytuacjach trudnych i udzielanie wskazowek w celu
ich rozwi^zywania

Formy pracy:

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- dyskusja, scenki grupowe,

12. Dodatkowe formy dziahui:- sprzyjaj^ce integracji osob
niepelnosprawnych, ich rodzin i spolecznosci lokalnej:

1) zabawy taneczne,
2) spotkania integracyjne,
3) spotkania okazjonalne (Wielkanocne, Bozonarodzeniowe, z okazji Dnia

Kobiet, Dnia Matki, Dnia Ojca, itp.),
4) festyny o zasi^gu ponad lokalnym,
5) pikniki, majowki.
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2.2. Cel szczegoiowy
Upowszechnianie zroznicowanych form pomocy i oparcia spolecznego

Zadania
Poszerzanie, zroznicowanie i unowoczesnianie pomocy i oparcia
spolecznego dla osob z zaburzeniaml psychicznymi, w zakresie pomocy:
bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy srodowiskowej.

Program realizacji zadania

1. Zwiejkszenie pomocy i oparcia bytowego dla osob z zaburzeniami
psychicznymi, poprzez m.in. udzielanie samopomocy srodowiskowej,
pomocy bytowej, mieszkaniowej, specjalistycznych uslug opiekunczych.

2. Wspieranie samopomocowych inicjatyw osob, rodzin i organizacji
pozarzaxlowych, sluz^cych rozwojowi form oparcia spolecznego dla osob
z zaburzeniami psychicznymi.

3. Wspolpraca w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

4. Prowadzenie w srodowisku osob z zaburzeniami psychicznymi kampanii
ograniczaj^cej tendencji do biernosci, izolacji, wykluczenia i zaleznosci
instytucj onalnej.

5. Organizewanie pobytu uczestnikow w SDS z uwzgl^dnieniem ich
indywidualnych zainteresowan, poprzez prowadzenie roznorodnych zaj§c
w postaci terapii zaj^ciowej, psychoterapii, muzykoterapii, kinezyterapii
i socjoterapii.

6. Umozliwienie rozrywki i rekreacji.
7. Poszerzenie, zroznicowanie i unowoczesnianie pomocy i oparcia spolecznego

dla osob z zaburzeniami psychicznymi.
8. Wsparcie finansowe samopomocowych projektow sluz^cych rozwojowi

oparcia spolecznego dla osob z zaburzeniami psychicznymi.
9. Zapewnienie ci^glosci wsparcia finansowego projektom pozarz^dowym

realizuj^cym takie formy oparcia spolecznego dla osob z zaburzeniami
psychicznymi, ktore wymagaj^ dzialania ci^glego.

lO.Udzielanie pomocy indywidualnej np. przy pozyskiwaniu sprz^tu
ortopedycznego, komputerowego.

11. Organizacja wyjazdow rehabilitacyjnych.
12. Prowadzenie zaj^c rehabilitacji ruchowej, zgodnie z zaleceniami lekarskimi,

maj^cym na celu ogolna^ popraw^ lub podtrzymanie kondycji flzycznej.
13.Odci^zanie rodzicow i opiekunow od calodobowej opieki nad osoba^

niepelnosprawn^.
14. Spotkania Zespolu wspieraj^co- aktywizuj^cego dzialaj^cego przy SDS

w Olszowcu dotycz^cego analizy biezacej realizacji zadah, dokonywanie
oceny efektow realizacji indywidualnego planu wsparcia aktywizacji,
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rehabilitacji i integracji spolecznej.
15. Zapewnienie oparcia i pomocy uczestnikom, rodzinom oraz przyjaciotom osob

chorych psychicznie.
16. Rehabilitacja flzyczna i psychiczna.
17. Udzial w konkursach, programach, ktore maja^ na celu zapobieganie

zaburzeniom psychicznym.
18. Rehabilitacja przywracaja_ca uczestnikom zdolnosc do zycia we wlasnym

srodowisku spolecznym, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
19.Wsparcie finansowe w formie:

a. zasilkow piel^gnacyjnych,
b. swiadczen piel^gnacyjnych,
c. zasilkow okresowych,
d. zasilkow celowych.

20.Pomoc rzeczowa (opal, zywnosc).
21.Praca socjalna:

• spotkania integracyjne,
• wypoczynek letni.

22.Pomoc uslugowa w formie:
• logopedii,
• rehabilitacji.

23. Poszerzanie zasi^gu i dostejmosci istniej^cych i inicjowanie nowych form
opieki, pomocy i oparcia bytowego:

- pomoc bytowa (m. in. swiadczenia finansowe, rzeczowe oraz ushigi
specjalistyczne),

-pomoc mieszkaniowa (m.in. chronione zakwaterowanie),
- pomoc stacjonarna (np. zakladow opiekunczo-leczniczych/leczniczo-

opiekunczych, domow pomocy spolecznej),
- samopomoc srodowiskowa (np. srodowiskowych domow samopomocy).
24. Pobudzanie i wspieranie samopomocowych inicjatyw organizacji

pozarz^dowych na rzecz tworzenia form oparcia spolecznego w srodowisku
rodzinnym, szkolnym, zawodowym (np. dzialalnosc klubow, domow pod
fontannaj.

25. Rozwijanie wspolpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
26. Wspieranie dzialan (samorz^dowych i pozarz^dowych) ograniczaj^cych

tendencj^ do biernosci, izolacji, wykluczania i uzaleznienia
instytucj onalnego:

27.Prowadzenie zaj^c rewalidacyjno-wychowawczych i grup integracyjnych.
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2.3.Cel szczegotowy
Aktywizacja zawodowa osob z zaburzeniami psychicznymi

Zadania
1. Zwiekszenie dostepnosci rehabilitacji zawodowej, organizacja

poradnictwa zawodowego i szkolen zawodowych dla osob
z zaburzeniami psychicznymi.

2. Prowadzenie kampanii szkoleniowych informacyjnej adresowanej
do pracodawcow promujqcej zatrudnienie osob z zaburzeniami
psychicznymi.

Program realizacji zadania

1. Tworzenie stanowisk pracy jak rowniez umozli wienie zatrudnienie osobom
niepemosprawnym.

2. Umozliwienie podnoszenia kwalifikacji/ zdobycie wyksztalcenia przez osoby
niepemosprawne.

3. Rehabilitacja przywracajaca uczestnikom zdolnosc do zycia we wlasnym
srodowisku spolecznym.

4. Stworzenie podstaw oraz rozwqj roznych form zatrudnienia na rynku pracy
oraz zroznicowanych form rehabilitacji spoieczno - zawodowej
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dla zapewnienia udziam osob
choruj^cych psychicznie w zyciu zawodowym.

2.4. Cel szczegotowy
Skoordynowanie roznych form opieki ipomocy

1. Powolanie lokalnego zespotu koordynujqcego realizacjg Programu
z zadaniami.
Sklad zespolu zapewni wlasciwq reprezentacjg samorzqdu gminy,

placowek realizujqcych zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
pozarzqdowych organizacji samopomocowych.
3. Realizacja, koordynowanie i monitor owanie lokalnego programu

ochrony zdrowia psychicznego.

Program realizacji zadania

l.D^zenie do pemej integracji osob niepemosprawnych poprzez
reprezentowanie ich interesow w spolecznosci lokalnej.

2.Wspolpraca z rodzina^ w zakresie ksztaitowania odpowiednich postaw wobec
osoby chorej psychicznie.

36



3.Wnikliwa i state ocena sytuacji zyciowej uczestnika w srodowisku rodzinnym
i spoiecznym. Zroznicowane formy pomocy i oparcia spolecznego zmierzaj^ce
do udzialu osoby w zyciu zawodowym.

4.Koordynacja roznych form opieki i pomocy.
S.Prowadzenie Zespolu Rewalidacyjnego dla dzieci z uposledzeniem

umyslowym oraz ze wspolistniej^cymi schorzeniami narz^dow ruchu.
6.Prowadzenie Zespolu Wczesnego Wspomagania dla dzieci z opoznieniem
psychoruchowym.

• Wspolpraca z rodzina

Rodziny, opiekunowie majq. prawo do uzyskania wsparcia psychicznego
od kadry Srodowiskowego Domu Samopomocy, pomocy w poznaniu,
rozumieniu i zaakceptowaniu potrzeb uczestnika oraz zasad pracy z nim,
poradnictwa oraz pomocy w rozwiazywaniu problemow zycia rodziny jako
calosci oraz poszczegolnych jej czlonkow. Wspolpraca z rodzinami polega
rowniez na udostejmianiu przez SDS dokumentacji specjalistycznej, pomocnej
przy opiece nad osoba^ niepemosprawn^, ksztaltowaniu u rodzin umiejetnosci
niezb^dnych do prowadzenia rehabilitacji uczestnika w warunkach domowych,
przekazywaniu na biez^co rodzinom informacji o aktualnych problemach
i post^pach zwi^zanych z terapi^ i rehabilitacj^ uczestnika, konsultacji rodzin
ze specjalistami.

Indywidualne programy wspieraj^co - aktywizuj^ce oraz oceny post^pow
uzgadniane s^ z rodzicami lub opiekunami uczestnikow. W przypadku osob
ubezwlasnowolnionych cz^sciowo lub calkowicie programy i oceny
podpisywane s^ przez opiekunow prawnych.

• Wspotpraca z GOPS Slawno

W zakresie pozyskiwania nowych uczestnikow, przeprowadzania
wywiadow srodowiskowych i przygotowania niezb^dnej dokumentacji do
przyj^cia uczestnika oraz w zakresie udzielania pomocy socjalnej uczestnikom
SDS. Konsultacje w sprawach indywidualnych planow pracy.

• Wspolpraca z osrodkami zdrowia

W zakresie uslug medycznych, ktore oferowane s^ na zasadach
wynikaj^cych z przepisow o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
1) lekarz pierwszego kontaktu (wg wyboru),
2) lekarz psychiatra,
3) lekarz stomatolog,
4) lekarze innych specjalnosci (wg potrzeb).
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• Wspolpraca z PCPR w Opocznie, RCPS w Lodzi

W zakresie dofmansowania turnusu rehabilitacyjnego, pomoc w zakupie
sprz^tu rehabilitacyjnego, uczestniczenie w konkursach dotycz^cych pomocy
osobom niepelnosprawnym (np: spartakiady sportowe, tumieje szachowe,
wycieczki, programy integracyjno-szkoleniowe, konkursy, wizyty studyjne,
konferencje, szkolenia, debaty).

Dodatkowo kontynuowanie przez realizatorow Gminnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego wspolpracy z:

S Poradni^ Psychologiczno — Pedagogiczn^,
S Poradnia^ Leczenia Uzaleznien,
S Powiatowym Urzedem Pracy,
S S^dem Rejonowym w Opocznie,
S Warsztatami Terapii Zaj^ciowej,
S Fimdacja^ Siostry Stanisiawy Klaryski w Opocznie.

VI. Wskazniki monitoruj^ce.

Wskazniki monitoruj^ce dostosowane beda^ do zalozonego celu w tym:
• przy goto wane programy,
• odsetek populacji, do ktorej kierowany jest program, oraz bior^cej

udzial w programie,
• wzrost liczby osob korzystaj^cych z poszczegolnych form pomocy

i oparcia spolecznego.

VII. Zrodla finansowania.

1. Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne.

2. Budzet Gminy- srodki przeznaczone glownie na realizacj^ zadan
z zakresu pomocy spolecznej.

3. Dotacje celowe na realizacje zadan.
4. Srodki wtasne swiadczeniobiorcow (skladki ubezpieczeniowe).
5. Srodki pozyskiwane z funduszy strukturalnych i regionalnych Unii

Europejskiej.

VIII. Harmonogram realizacji zadan.

Wszelkie dzialania Programu maja^ charakter ci^gty stosownie
do mozliwosci oraz zapotrzebowania. Realizacja poszczegolnych zadan
oparta jest o programy lokalne zgodnie z pkt III.
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Harmonogram realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

LP. Wyszczegolnienie Czas realizacji Realizatorzy Zrodla finansowania Wskazniki monitoruj^ce
Grupa docelowa

I.

1.1

Cel glowny;
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Cel szczegolowy;
Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,

ksztaltowanie zachowan i stylow zycia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejetnosci radzenia sobie w
sytuacjach zagrazajqcych zdrowiu psychicznemu

Ustalenie listy
priorytetow

coroczna
aktualizacja
w przypadku
potrzeby

1 . Wqjt Gminy
2.Srodowiskowy
Dom
Samopomocy
w Olszowcu
S.Jednostki
organizacyjne
z terenu Gminy

L.Budzet Gminy
2.Dotacje celowe na realizacj^ zadan

Lista priorytetow

Zgodnie ze
zgloszeniami,
sygnalami ze
srodowisk



1.2.

1

Cel szczegotowy
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Zapobieganie
przemocy
w rodzinie,
w szkole
i w srodowisku

lokalnym

Dzialania
ci^gle;
jednostki
organizacyjne-
Szkoly
w okresie
roku
szkolnego

1 .Urz^d Gminy.
2.Srodowiskowy
Dom
Samopomocy
w Olszowcu
3.Gminna
Komisja
Rozwiazywania
Problemow
Alkoholowych
4Jednostki
organizacyjne z
terenu Gminy
S.Zespol
Interdyscyplinarny

1 .Budzet Gminy
l.Dotacje celowe na realizacj^
zadan

1 .Realizacja programow
dotycz^cych
zapobieganiu przemocy
w rodzinie,
w szkole i w srodowisku
lokalnych w tym m.in.
Gminnego Programu
Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie,
Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiazywania
Problemow
Alkoholowych
2.0dsetek populacji,
do ktorej kierowany jest
program.
3. Odsetek populacji
bior^cej udzial
w programie.

Mlodziez i dzieci
ze szkol
Rodziny,
w ktorych

prowadzone s^
Niebieskie karty



1.3

1.

Cel szczegotowy:
Zwigkszenie integracji spolecznej osob z zaburzeniami psychicznymi

Dzialalnosc
informacyjno-
edukacyjna
sprzyjajaca
postawom
zrozumienia i
akceptacji oraz
przeciwdziataj ̂ ca
dyskryminacji
wobec osob z
zaburzeniami
psychicznymi

Dziatania
ciajie;
jednostki
organizacyjne-
Szkoly w
okresie roku
szkolnego

1 Jednostki
organizacyjne.
2.Srodowiskowy
Dom
Samopomocy
w Olszowcu
S.Osrodki
Zdrowia

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2.Budzet Gminy
S.Dotacje celowe na realizacje zadan

1 .Przygotowywane
programow
informacyjno-
edukacyjnych
sprzyjaj^cych postawom
zrozumienia i akceptacji
oraz przeciwdzialaj^cych
dyskryminacji wobec
osob z zaburzeniami
psychicznymi
2.Odsetek populacji, do
ktorej kierowanyjest
program.
.S.Wzrost liczby osob
korzystaj^cych z
poszczegolnych form
pomocy

Osoby z
zaburzeniami
psychicznymi
klienci osrodka
Zdrowia
i uczestnicy SDS



1.4.

1.

Cel szczegolowy:
Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu

Tworzenie
lokalnych
osrodkow
pomocy
kryzysowej
oferuj^cych
poradnictwo
i pomoc w
stanach kryzysu
zagrazajacego
zdrowiu
psychicznemu

Na miare
potrzeb

1 . Wqjt Gminy
2.Stowarzyszenie
Centrum
Wspierania
Inicjatyw.
S.Gminny
Osrodek Pomocy
Spolecznej.
4. PCPR w
Opocznie
5. Osrodek
Zdrowia.

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2.Budzet Gminy
3.Dotacje celowe na realizacj^ zadan
4. Srodki wlasne swiadczeniobiorcow/
skladki ubezpieczeniowe/

1 .Liczba utworzonych
punktow pomocowych.
2.Wzrost liczby osob
korzystajacych z
poszczegolnych form
pomocy

w/g
zapotrzebowania



2

2.1.

1.

2.

Cel glowny:
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej ipowszechnie dostepniej opieki zdrowotnej oraz

innychform opieki ipomocy niezbgdnej do zycia w srodowisku rodzinnym i spolecznym

Cel szczegotowy
Upowszechnianie srodowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Zwi^kszenie
dostepnosci do
roznych form
srodowiskowej
psychiatrycznej
opieki zdrowotnej

Zapewnienie
mieszkancom
gminy
kompleksowej
opieki w zakresie
zdrowia
psychicznego

Na miar§
potrzeb

Praca ci^gla

l.Wqjt Gminy
2.Srodowiskowy
Dom
Samopomocy w
Olszowcu
3.Osrodki
Zdrowia

1 . Wqjt Gminy
2.Srodowiskowy
Dom
Samopomocy w
Olszowcu
3. Osrodki
Zdrowia

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2.Budzet Gminy
S.Dotacje celowe na realizacje zadan
4. Srodki wiasne swiadczeniobiorcow/
skladki ubezpieczeniowe/

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2.Budzet Gminy
S.Dotacje celowe na realizacje zadan
4. Srodki wiasne swiadczeniobiorcow/
skiadki ubezpieczeniowe/

Wzrost liczby osob
korzystaj^cych
z poszczegolnych form
pomocy

1 .Przygotowywane
programy
2.0dsetek populacji,
do ktorej kierowany jest
program.
S.Odsetek populacji
bior^cej udzial
w programie.
4.Liczba utworzonych
punktow pomocowych.
5. Wzrost liczby osob
korzystaj^cych
z poszczegolnych form
pomocy

w/g zgloszen

Mieszkancy
gminy z
problemami
zdrowia
psychicznego,
w/g rozeznanych
potrzeb



2.2 Cel szczegotowy
Upowszechnianie zroznico'w any ch form pomocy i oparcia spolecznego

Poszerzenie,
zroznicowanie
i
unowoczesnianie
pomocy i oparcia
spolecznego dla
osob
z zaburzeniami
psychicznymi
w zakresie
pomocy: bytowej,
mieszkaniowej,
stacjonarnej,
samopomocy
srodowiskowej

Na miar$
potrzeb

1 . Wqjt Gminy
2. Jednostki
organizacyjne
3. Srodowiskowy
Dom
Samopomocy w
Olszowcu
3. Osrodki
Zdrowia

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2.Budzet Gminy
3.Dotacje celowe na realizacj^ zadan
4. Srodki wlasne swiadczeniobiorcow/
skladki ubezpieczeniowe/

Wzrost liczby osob
korzystaj^cych z
poszczegolnych form
pomocy

w/g rozeznania
w srodowisku



2.3.

1

2

Cel szczegolowy
Aktywizacja zawodowa osob z zaburzeniami psychicznymi

Zwiejtszenie
dostejmosci
rehabilitacji
zawodowej,
organizacja
poradnictwa
zawodowego i
szkolen
zawodowych dla
osob z
zaburzeniami
psychicznymi

Prowadzenie
kampanii
szkoleniowych ,
informacyjnych
adresowanych do
pracodawcow
promuj^cych
zatrudnienie osob
z zaburzeniami
psychicznymi

Na miar§
potrzeb

W ciajju roku

1 .Wqjt Gminy
2. Jednostki
organizacyjne
3. Srodowiskowy
Dom
Samopomocy w
Olszowcu
3. Osrodki
Zdrowia

1. Srodowiskowy
Dom
samopomocy
w Olszowcu

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2.Budzet Gminy
3.Dotacje celowe na realizacj^ zadan
4. Srodki wlasne swiadczeniobiorcow/
skladki ubezpieczeniowe/

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2.Budzet Gminy
3.Dotacje celowe na realizacj^ zadan
4. Srodki wlasne swiadczeniobiorcow/
skladki ubezpieczeniowe/

Liczba osob objetych
roznymi formami
dzialalnosci

1 . Wzrost liczby osob
korzystaj^cych z
poszczegolnych form
pomocy

w/g rozeznania
w srodowisku

w/g
zapotrzebowania



2.4.

1.

2.

Cel szczegolowy
Skoordynowanie roznychform opieki ipomocy

Powolanie
lokalnego zespohi
koordynuj^cego
realizacj?
Programu

Realizacja ,
koordynowanie i
monitorowanie
lokalnego
programu
ochrony zdrowia
psychicznego

W miar$
potrzeb

Na biezaco

1 .Budzet Gminy
2.Dotacje celowe na realizacje zadah

1 .Narodowy Fundusz Zdrowia- srodki
przeznaczone na swiadczenia
zdrowotne
2. Budzet Gminy
S.Dotacje celowe na realizacj^ zadan
4. Srodki wlasne swiadczeniobiorcow/
skladki ubezpieczeniowe/

Okreslenia realizatorow
Programu

Odsetek populacji
objetej programem

w/g
zapotrzebowania

Praca ci^gla
2016-2020

»


