Załącznik
do uchwały Nr 93/2011
Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Wstęp

Zdrowie jest zjawiskiem wielowymiarowym, dynamicznym, obejmującym wzajemnie od
siebie zależne aspekty fizyczne, psychologiczne i społeczne. Z tego poglądu wynikają kierunki
rozwoju opieki zdrowotnej. Jeżeli zdrowie traktujemy jako systemowy obraz życia, to opieka
zdrowotna będzie polegać na przywracaniu i podtrzymywaniu równowagi dynamicznej
u poszczególnych osób, w rodzinie, w grupach społecznych a system opieki zdrowotnej powinien
przede wszystkim polegać na tworzeniu rozległego, skutecznego i ściśle zintegrowanego systemu
opieki profilaktycznej. Dbanie o zdrowie może być sprawą częściowo osobistą a częściowo
zbiorową, gdzie każdy człowiek jest w takim stopniu odpowiedzialny za swoje zdrowie, w jakim
może sam o nie dbać.
Światowa Organizacja Zdrowia w swojej klasycznej definicji określiła zdrowie jako „stan pełnego,
dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby
i zniedołężnienia”. Z powyższego wynika, iż zdrowiem jest nie tylko brak zaburzeń psychicznych,
ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swojego potencjału, może sobie radzić ze
stresem, pracować efektywnie oraz jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie.
Zdrowie psychiczne mimo wielu uprzedzeń i zaniedbań zaczyna być traktowane w Polsce jako
nieodłączny składnik zdrowia. Osoby z zaburzeniami psychicznymi zyskują coraz większe
zrozumienie, co prowadzi do zasadniczej zmiany podejścia do problemów psychicznych. Nadal
dominującym odczuciem wobec problemów zdrowia psychicznego jest przerażenie, bezradność,
obojętność, niewielka znajomość problemu oraz stereotypowe postrzeganie osób dotkniętych
chorobami psychicznymi. Dlatego tak ważne jest budowanie i promowanie zintegrowanych
systemów pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach, których oferowana jest pomoc
medyczna, socjalna, prawna i edukacyjna.
Już w preambule ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr
111, poz. 535 z późn. zm.) uznano, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym
człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.
Zgodnie z art. 1 tejże ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji
rządowej i samorządowej. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą
uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz
grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne lub prawne. Według w/w
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ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących:
Ø promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznymi,
Ø zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym,
Ø kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych
a

zwłaszcza

zrozumienia,

życzliwości,

tolerancji,

a

także

przeciwdziałania

ich

dyskryminacji.
Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi lokują się w czterech obszarach: medycznym,
rodzinnym, wspólnotowym i rehabilitacyjnym. Do obszaru medycznego należą takie działania jak
wczesne rozpoznanie, informacja o chorobie i leczeniu, opieka medyczna, hospitalizacja, wsparcie
psychologiczne; do obszaru rehabilitacyjnego należy wsparcie socjalne, zawodowe, edukacja,
opieka dzienna, opieka długoterminowa, zaspokojenie potrzeb duchowych; do obszaru rodzinnego
należy wyrabianie umiejętności opieki nad osobą chorą, umacnianie spójności rodziny, wsparcie
w sytuacjach kryzysowych, wsparcie finansowe; do obszaru wspólnotowego należy pełne
uczestnictwo społeczne unikanie stygmatyzacji i dyskryminacji, przestrzeganie praw człowieka.
Na poziomie lokalnym powinna nastąpić praktyczna integracja sektorów ochrony zdrowia, pomocy
społecznej i zatrudnienia. Kluczowe są działania informacyjno-edukacyjne, oraz promujące zdrowie
psychiczne, oparte na aktywności środowiska medycznego, administracji publicznej, organizacji
pozarządowych oraz środków masowego przekazu.
Samorządy województw, powiatów i gmin znalazły się w gronie podmiotów realizujących
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nowe zadania z tym związane określa
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Nr 24, poz. 128). Realizacja programu opiewa na lata
2011-2015. Program realizować obligatoryjnie będą trzy grupy podmiotów:
•

ministrowie właściwi ze względu na cele Programu

•

Narodowy Fundusz Zdrowia

•

samorządy województw, powiatów i gmin.

Powyższy dokument nałożył na samorządy każdego szczebla odpowiednie zadania. Do zadań
powiatów i gmin należy:
•

opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku
lokalnym w terminie do 12. 2011 r.,

•

stworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujące poradnictwo i pomoc
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w stanach kryzysu zagrażającemu zdrowiu psychicznemu – do 12. 2013,
•

wsparcie finansowe samopomocowych projektów rozwijających formy oparcia społecznego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

•

zwiększenie

udziału

zagadnień zatrudniania

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi

w działalności powiatowych urzędów pracy

I. Charakterystyka i położenie powiatu
Powiat Międzyrzecki położony jest w północno-wschodniej części województwa
lubuskiego. W skład powiatu wchodzi sześć gmin: Międzyrzecz, Trzciel, Skwierzyna, Przytoczna,
Pszczew, Bledzew. Liczba ludności powiatu ogółem to 58 402 mieszkańców a jego powierzchnia
wynosi 1388 km².

II. Zasoby instytucjonalne ochrony zdrowia psychicznego i pomocy społecznej w Powiecie
Międzyrzeckim
Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi wykonywana jest w ramach
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej –
w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach
pomocy społecznej. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) mówiąc o osobach z zaburzeniami
psychicznymi mamy na myśli osoby chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne),
upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze
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stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub
społecznym.

Na terenie powiatu funkcjonują:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu który świadczy usługi
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ambulatoryjnej i stacjonarnej. W strukturach SPZOZ
działa Poradnia Psychologiczna. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 21 października 2011 r. w
poradni udzielane były porady pacjentom w przedziale wiekowym od 2 lat do 80 roku życia.
Ogółem udzielono 1206 porad. Pacjentów korzystających z leczenia o charakterze ciągłym we
wskazanym okresie było 336 w tym 177 kobiet i 159 mężczyzn.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
ustanowił Politykę Jakości, której zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników. Poprzez
realizację celów polityki jakości szpital dąży do uzyskania najwyższego poziomu zadowolenia
klienta. Wszyscy pracownicy są świadomi jej celów i zobowiązują się do ich realizacji, co stanowi
gwarancję funkcjonowania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania

Jakością,

zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.
Celem działalności szpitala jest dążenie do uzyskania najlepszego poziomu udzielania świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludno ści
zamieszkującej, względnie przebywającej na obszarze jego działalności oraz innym osobom
wyrażającym chęć leczenia się w tym SP ZOZ w Międzyrzeczu.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skwierzynie - Nowy Szpital w strukturach, którego
również działa Poradnia Psychologiczna jak również Poradnia Zdrowia Psychicznego. Poniższa
tabela przedstawia dane statystyczne za okres od 1 stycznia 2011 r. do 16 listopada 2011 r. Dane
dotyczą Powiatu Międzyrzeckiego osób korzystających z usług NZOZ Skwierzyna z podziałem na
wiek, płeć, rodzaj schorzenia.
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Wyszcze gólnienie
Ogółe m z zaburzeniami psychicznymi
mężczyżni
osoby zamieszkałe na wsi
opie ka czynna

ogółe m
1517
x
443
1517

Le czeni
w tym mę żczyźni
509
x
155
509

W tym le cze ni ogółem w wie ku lat
0-18
19-29
30-64
65 i wię cej
24
222
1052
219
2
24

40
222

316
1052

85
219

Le cze ni po raz pierwszy w życiu
ogółem
w tym mężczyźni
102
30
X
X
39
11
102
30

W tym lecze ni po raz pierwszy w życiu w wie ku lat
0-18
19-29
30-64
65 i wię ce j
0
15
62
25
0
7
20
3
0
6
24
9
0
15
62
25

organiczne zaburzenia niepsychotyczne
(F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)
organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,
F05, F06)
schizofrenia (F20)

92

49

0

3

54

35

6

1

0

0

0

6

230
213

81
113

0
2

14
22

129
178

87
11

12
1

5
1

0
0

0
0

8
1

4
0

inne zabuzre nia psychotyczne i urojeniowe
( be z afe ktywnych i schizofre nii) (F21F29)

34

11

0

6

27

1

0

0

0

0

0

0

76

17

0

9

59

8

9

1

0

1

5

3

42

13

0

0

35

7

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

387

45

2

17

319

49

29

4

0

4

23

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

epizody afektywne (F30 i F32)
de pre sje nawracające i zaburze nia
dwubie gunowe (F31 i F33)
inne zaburze nia nastroju (afektywne ) (F34F39)
zaburze nia ne rwicowe wiązane ze stresem
i somatoformiczne (F40-F46)
zespoły behawioralne związane
z
zaburze niami odżywiania (F50)
inne ze społy be hawioralne związane
z
zaburze niami fizjologicznymi i czynnikami
fizycznymi (F51 i F59)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zaburze nia osobowości i zachowania
dorosłych (F60-F69)

104

44

7

57

39

1

1

0

0

1

0

0

w tym: patologiczny hazard (F63.0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

upośledzenie umysłowe (F70-F79)

202

81

9

66

127

0

3

3

0

1

1

1

całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)

3

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe zaburze nia rozwoju psychiczne go
(F80-F83, F88, F89)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zaburze nia zachowania i emocje
rozpoczynające się zwykle w dzie ciństwie
i w wie ku młodzińczym (F90-F98)

3

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

nieokre ślone zaburzenia psychiczne (F99)

131

50

4

24

83

20

39

15

0

8

22
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Źródło: NZOZ Skwierzyna
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Samodzielny

Publiczny

Szpital

dla

Nerwowo

i

Psychicznie

Chorych

w Międzyrzeczu.
Placówka świadczy usługi głównie dla pacjentów z całego województwa lubuskiego. Jest
miejscem gdzie równocześnie prowadzona jest terapia pacjentów o różnych diagnozach i różnym
momencie rozwoju choroby. W szpitalu istnieje pięć Całodobowych Oddziałów Psychiatrycznych
Ogólnych, na których przebywa jednocześnie około 150 pacjentów. Są to oddziały, gdzie pomocy
udziela się w systemie maksymalnie sześciotygodniowego pobytu. Pacjenci klasyfikowani do
dłuższego

programu

terapeutycznego

mają

możliwość

korzystania

z usług Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej, gdzie mogą przebywać do 6 miesięcy. Oddział
o podobnym terapeutycznym charakterze to Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, który
leczy jednocześnie 30 pacjentów, głównie poprzez pozafarmakologiczne oddziaływania
terapeutyczne.
Kolejnym oddziałem jest Oddział Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla
Młodzieży,

w

którym

leczenie

odbywa

się

jednocześnie

z

zastosowaniem

leczenia

farmakologicznego jak i programu terapeutycznego, którego głównym celem jest nauka
akceptowalnych społecznie zachowań. Szpital posiada również Całodobowy Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu. Jest to placówka w której osoby uzależnione od środków
psychoaktywnych

poprzez

terapię

uczą

się

konstruktywnego

sposobu

funkcjonowania

w społeczeństwie. Oddział dysponuje 30 miejscami dla mężczyzn i 12 dla kobiet.
Poza leczeniem stacjonarnym szpital świadczy usługi w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego,
Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Poradni Neurologicznej, Poradni Leczenia
Uzależnień. Ponadto szpital uczestniczy w akcjach promocji zdrowia psychicznego, dyskusjach
panelowych z udziałem pacjentów szpitala. Ich celem jest przede wszystkim zmiana wizerunku
osoby zmagającej się z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Pracownicy szpitala
prowadzą także w szkołach wszelkiego rodzaje akcje propagujące dbałość o higienę zdrowia
psychicznego.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu
Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę
psychologiczno-pedagogiczną, konsultacje terapię, doradztwo, interwencje w środowisku ucznia
oraz działalność profilaktyczną i informacyjną. Poradnia prowadzi warsztaty dla rodziców
i nauczycieli w postaci:

6

Ø Grupy Wsparcia Pedagogów Szkolnych
Ø Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
Ø Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci Dyslektycznych
Ø Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci z zaburzeniami Zachowania
Ø Szkoła dla Rodziców i Wychowanków
Ø Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ofiar przemocy.
W ramach prowadzonej terapii warsztatów dla uczniów i rodziców odbywają się zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne,

warsztaty

ortograficzne,

terapia

logopedyczna,

socjoterapia,

psychoterapia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna dzieci z upośledzeniem umysłowym
a także poradnictwo socjologiczne.
Poradnia oferuje pomoc logopedyczną w skład, której wchodzi diagnoza zaburzeń mowy dzieci
i młodzieży, indywidualna terapia logopedyczna oraz prowadzenie działalności z zakresu
profilaktyki logopedycznej.
Pomoc psychologiczna obejmuje:
Ø

diagnozę rozwoju poznawczego na każdym etapie , analiza przyczyn trudności w nauczaniu,
diagnoza zakłóceń funkcjonowania emocjonalno-społecznego

Ø

pomoc psychologiczna i terapia na którą składa się stymulacja rozwoju umysłowego
dziecka, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z syndromem nadpobudliwości psychoruchowej,
terapia zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń zachowania, warsztaty zajęciowe oraz
poradnictwo dla rodziców i nauczycieli

Oferta pedagogiczna zawiera:
Ø diagnostyczne badania pedagogiczne w kierunku dysleksji, dysortografii i dyskalkulii oraz
innych problemów w nauce i zaburzeń zachowania
Ø zajęcia psychoedukacyjne i integracyjne w placówkach oświatowych dla uczniów, rodziców
i nauczycieli
Ø pomoc w rozwiązywaniu kontaktów rówieśniczych
Ø prowadzenie grup terapeutycznych dla młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej
niedostosowaniem
Ø zajęcia dla uczniów z problemem uzależnień, anoreksji, bulimii itp.
Ø porady pedagogiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i wychowanków
Ø zajęcia psychostymulujące rozwój dzieci i z deficytami poznawczymi oraz zakłócaniem
rozwoju emocjonalno-poznawczego
Ø indywidualne i grupowe zajęcia terapii pedagogicznej.
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2008/2009
2009/2010
2010/2011

2008/2009
2009/2010
2010/2011

pedagogiczne
psychologiczne
logopedyczne
przesiewowe

Liczba dzieci i młodzieży przyjętych na diagnozę i terapię
w PPP w Międzyrzeczu
1137
1233
1267

Liczba dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli
objętych różnymi formami pomocy (warsztaty w
szkołach, programy terapeutyczne)
1385
942
875

2008/2009
617
745
303
44

2009/2010
591
652
205
182
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2010/2011
569
587
226
0

Tabela 1. Liczba orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Międzyrzecz)
Liczba przyjętych do diagnozy i terapii:
2009/2010 – 1233
2010/2011 - 1270
Liczba rzeczywistych przyjęć łącznie z terapią i warsztatami oraz pomocą udzielana rodzicom
i nauczycielom w r.szk.2 010/11 wynosi 3023 osoby: uczniowie, rodzice, nauczyciele.
2009/2010

Opinia w sprawie:

Szkoła
ponadgimnazjalna

Gimnazjum

Szkoła podstawowa
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Przedszkole

Szkoła
ponadgimnazjalna

Gimnazjum

Szkoła podstawowa

Przedszkole
wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego
pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
na drugi rok w tej samej klasie
objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
dostosowania wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb ucznia
zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub
tok nauki
przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału
przysposabiającego do pracy
przyjęcia do klasy pierwszej szkoły

2010/2011

11

13

77

53

3

3
3

9

13

145

102

2

1

5

3

32

26

1

1

25

14

ponadgimnazjalnej kandydata z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
przystąpienia ucznia do egzaminu zewnętrznego w
warunkach i formie dostosowanych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
W sprawie objęcia pomocą psych.-ped. w placówce
Inne opinie
Razem

62

12
35
41
93

223
30
408

56

32

126
281

3
2
14
64

41
225
277

66

76

30

203
80
501

124
333

1
20
90

Tabela 2. Liczba orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne
Orzeczenia
Niesłyszący
Słabo słyszący
Niewidomy
Słabo widzący
Niepełnosprawność ruchowa
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
Upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
Autyzm
Sprzężone niepełnosprawności
Do nauczania indywidualnego
Niedostosowani społecznie
Rewalidacja głęboko upośl. umysł.
Inne orzeczenia
Razem

2009/2010
0
7
0
6
3
61
32

2010/2011
0
6
0
4
4
49
13

5
9
110
17
7
19
276

0
13
76
17
12
9
203

Tabela 3. Funkcjonowanie poradni psychologiczno- pedagogicznej

Liczba etatów pedagogicznych
Liczba etatów administracji i obsługowych
Liczba opinii i orzeczeń na 1000 uczniów
objętych opieką poradni

Liczba opinii i orzeczeń na etat
pedagogiczny

2009/2010
12
3
1046
opinii i
orzeczeń
na 1233
przyjętych
87,2

2010/2011
12
3
1335 opinie
na 1270
przyjętych

111,3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skwierzynie za cel swoich działań stawia
wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży poprzez działalność
profilaktyczną, diagnostyczną, doradczą i terapeutyczną. Poradnia udziela kompleksowej pomocy
dzieciom i młodzieży, rodzicom (opiekunom), nauczycielom i wychowawcom. W ramach
działalności diagnostycznej i terapeutycznej w roku 2010/2011 przeprowadzono:
Ø 349 diagnoz psychologicznych, 513 diagnoz pedagogicznych, 136 diagnoz logopedycznych,
10 prelekcji, 11 warsztatów i 6 treningów umiejętności dla rodziców i nauczycieli,
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Ø udzielono pomocy bezpośredniej w postaci psychoterapii (26 osób), terapii logopedycznej
(38 osób), pomocy psychologiczno-pedagogicznej (30 dzieci), rehabilitacji ruchowej (23
osoby), zajęć z zakresu wczesnego wspomagania i rozwoju (31 dzieci) oraz zajęć
aktywizujących wybór kierunku kształcenia (134 młodzieży)
Ø przeprowadzono badania przesiewowe słuch (12 osób)
Ø wydano 54 orzeczenia kierujące do różnych form nauki i pomocy z różnego rodzaju
problemami rozwojowymi i zdrowotnymi, 10 opinii dotyczących wczesnego wspomagania
i rozwoju, 6 dotyczących odroczenia obowiązku szkolnego, 153 opinie dostosowania
wymagań edukacyjnych, 87 opinii dotyczących warunków przystąpienia do egzaminów.
Tabela 4. Liczba orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Skwierzyna)
Opinia w sprawie:

2009/2010

78

6

42

25

70

10

39

11

24

22

62

20

5

10
14

32

23

16

50

18

0

2009/2010 2010/2011
0
0
1
0
0
0

11

19

2

Tabela 5. Liczba orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne
Orzeczenia
Niesłyszący
Słabo słyszący
Niewidomy

Szkoła
ponadgimnazjalna

6

2

8
20

Gimnazjum

Szkoła podstawowa

7

Przedszkole

Szkoła
ponadgimnazjalna

Gimnazjum

Szkoła podstawowa

Przedszkole
wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego
pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej
na drugi rok w tej samej klasie
objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
dostosowania wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb ucznia
zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub
tok nauki
przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału
przysposabiającego do pracy
przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
kandydata z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia
przystąpienia ucznia do egzaminu zewnętrznego w
warunkach i formie dostosowanych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Inne

2010/2011

Słabo widzący
Niepełnosprawność ruchowa
Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
Upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
Autyzm
Sprzężone niepełnosprawności
Orzeczenia uchylające
Inne

0
2
15
8

3
1
11
0

2
3
0
28

0
2
0
30

Tabela 6. Funkcjonowanie poradni psychologiczno- pedagogicznych

Liczba etatów pedagogicznych
Liczba etatów administracji i obsługowych
Liczba opinii i orzeczeń na 1000 uczniów
objętych opieką poradni
Liczba opinii i orzeczeń na etat
pedagogiczny

2009/2010 2010/2011
9
9
2
2
668
625
47

41

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Międzyrzeckiego,
która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu
poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Do
form pomocy

świadczonych przez PCPR w Międzyrzeczu należą: interwencja kryzysowa,

doradztwo metodyczne dla kadry pomocy społecznej, grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej,
punkt konsultacyjno – informacyjny, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze,
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Na terenie Powiatu Międzyrzeckiego
funkcjonuje 6 Domów Pomocy Społecznej (DPS) : Międzyrzecz, Skwierzyna, Jasieniec, Rokitno
38, Rokitno 58, Szarcz, w których przebywa 405 mieszkańców. Z uzyskanych informacji od
poszczególnych DPS-ów wynika, że na dzień 30 września 2011 roku przebywa w nich 108 osób
z orzeczoną chorobą psychiczną.
Dom

Pomocy

Społecznej

w

Międzyrzeczu

przeznaczony jest

dla

39

mężczyzn

niepełnosprawnych intelektualnie. Na terenie powiatu działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej,
z którego korzysta 30 osób (kobiet i mężczyzn).
Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie. Liczba miejsc – 99.
Dom Pomocy Społecznej Rokitno 58 przeznaczony jest dla mężczyzn niepełnosprawnych
intelektualnie. Liczba miejsc – 99.
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży
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niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn. Liczba miejsc – 47.
Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych
kobiet i mężczyzn. Liczba miejsc – 70.
Dom Pomocy Społecznej w Szarczu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie kobiet. Dom prowadzony jest przez siostry Felicjanki a liczba miejsc wynosi 52.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) w Międzyrzeczu funkcjonuje od 2001 roku.
Prowadzony jest przez PCPR i posiada 10 miejsc. Przebywają tam osoby, które stały się ofiarami
przemocy w rodzinie. W ośrodku na umowę zlecenie zatrudnionych jest dwóch specjalistów
psycholog i psychoterapeuta. W OIK umieszczane są osoby na prośbę Policji, Ośrodków Pomocy
Społecznej lub na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej. Podczas trzymiesięcznego pobytu,
który w uzasadnionych przypadkach może być przedłużany udzielana jest pomoc przez psychologa,
psychoterapeutę, pracownika socjalnego, prawnika. Jednakże regulamin OIK nie dopuszcza
umieszczania osób z zaburzeniami psychicznymi.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym (POWOZP). Od 2008
roku w ramach rządowego zadania zleconego tworzony jest w/w ośrodek. W obecnej chwili
kontynuowane są prace adaptacyjne w budynku znajdującego się na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Skwierzynie. Do tej pory udało się wykonać część prac (instalację kanalizacyjną,
wentylacyjną i elektryczną, wykonano nowe pokrycie dachu i ocieplono stropodach, częściowo
wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, strop na pierwszym i drugim piętrze. Na
dotychczasowe inwestycje wydatkowano już kwotę ok. 900.000 tys. złotych. Termin zakończenia
prac przedłuża się ze względu na ograniczone środki finansowe. Docelowo zostanie utworzonych
20 miejsc hotelowych oraz 40 miejsc dziennego pobytu dla osób, które czekają na przyjęcie na
oddział szpitalny, wychodzą ze szpitala po dłuższym pobycie i powinni przejść okres adaptacji
w nowych realiach, oczekują na miejsce w DPS, nie mają możliwości korzystania z terapii
w swoim miejscu zamieszkania. Podstawowymi celami działalności będą aktywizacja zawodowa
i integracja społeczna uczestników, edukacja społeczeństwa szczególnie otoczenia osób
z zaburzeniami psychicznymi w zakresie podstawowej wiedzy o chorobach i sposobach
postępowania z chorymi. Efektem końcowym będzie przygotowanie uczestników do podjęcia pracy
zawodowej i powrotu do środowiska, samodzielnego życia i integracji społecznej.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu jest placówką edukacyjnowychowawczą. Kształceniem specjalnym obejmuje uczniów, którzy ze względuu na swoją
niepełnosprawność wymagają stosowania specjalnych metod pracy oraz specjalnej organizacji
13

nauki. Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,
głębokim, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzi:
Ø przedszkole specjalne;
Ø szkoła podstawowa;
Ø gimnazjum;
Ø zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie kucharz małej gastronomii i ogrodnik;
Ø trzyletnia szkoła przysposobiająca do pracy;
Ø zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i grupy wychowawcze.
Ośrodek prowadzi również zajęcia edukacyjno-wychowawcze w dwóch punktach filialnych
w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie i w Szarczu oraz zapewnia całodobową opiekę
w dniach nauki szkolnej. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie objęci są
opieką psychologiczną i pedagogiczną, uczestniczą w zajęciach logopedycznych, terapii metodą
Tomatisa i Biofeedbacka, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych
oraz w spotkaniach z doradcą zawodowym. Uczniowie mają możliwość skorzystania z bogatej
oferty zajęć pozalekcyjnych w ramach pracy w kółkach teatralnym, muzycznym, sportowym,
plastycznym, technicznym i informatycznym. Ośrodek posiada bogatą, dobrze wyposażoną bazę
dydaktyczną. Klasopracownie, gabinety specjalistyczne i świetlice wyposażone są w szereg pomocy
dydaktycznych, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego
możliwości i zainteresowań. Placówka realizuje swoje zadania edukacyjno-wychowawcze
w oparciu o podstawę programową, program wychowawczy, program profilaktyki w zakresie
bezpieczeństwa uczniów, zdrowego stylu życia, przeciwdziałąnia zachowaniom aspołecznym,
profilaktyki uzależnień oraz szereg konkursów, prelekcji, pogadanek, pokazów i występów
artystycznych. Działania te realizowane są dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej,
uczniów i rodziców. Wszystkie te działania mają na celu przygotowanie ucznia do samodzielnego
rozwiązywania problemów, samodzielnego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za własne
życie. Liczbę uczniów według stopnia upośledzenia oraz najczęściej występujących problemów
zdrowotnych obrazują poniższe wykresy.
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Źródło: SOSW

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu jest instytucją działającą na podstawie
znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004
r. i zajmuje się promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją
zawodową, także osób z zaburzeniami psychicznymi.
W końcu czerwca 2011 r. w powiecie międzyrzeckim było zarejestrowanych 4,4 tys. osób
bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 20 %. Dominowały osoby bez prawa do zasiłku, które
stanowiły 79 % ogółu. Blisko 54 % zarejestrowanych (2343) stanowiły kobiety. Według stanu na
15

dzień 24.10.2011 r. w PUP w Międzyrzeczu zarejestrowanych było 183 osoby z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności, w tym 16 z zaburzeniami psychicznymi, co stanowi 8,7% ogółu
zarejestrowanych osób niepełnosprawnych (tab. 1).
Tabela nr 1. Liczba osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanych w PUP na dzień
24.10.2011 r. według stopnia niepełnosprawności

Liczba osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi

Stopień
niepełnosprawności

ogółem

Upośledzenie
umysłowe

Choroby psychiczne

Lekki

0

0

0

Umiarkowany

14

3

11

Znaczny

2

0

2

Ogółem

16

3

13

źródło: PUP w Międzyrzeczu.

Powyższe zestawienie wskazuje, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu
dominują osoby niepełnosprawne ze stwierdzoną chorobą psychiczną o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Są to w większości mężczyźni i osoby powyżej 45 roku życia (tab. 2).
Posiadają

wykształcenie

zasadnicze

zawodowe

(37,5

%)

oraz

gimnazjalne

i podstawowe (31,2 %). Jak widać są to przede wszystkim osoby posiadające niskie wykształcenie
(tab. 3.)
Tabela nr 2. Liczba osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanymi w PUP na dzień
24.10.2011 r.

Grupy wiekowe
18 - 24

25 – 34

35 – 44

45 - 54

55
i więcej

Kobiety

0

0

1

4

2

Mężczyźni

3

1

0

2

3

Ogółem

3

1

1

6

5

źródło: PUP w Międzyrzeczu.
Tabela nr 3.
Liczba osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi według poziomu wykształcenia
zarejestrowanych w PUP na dzień 24.10.2011 r.

Poziom wykształcenia (w osobach)

Ogółem

wyższe

policealne
i średnie
zawodowe

Średnie
ogólne

zasadnicze
zawodowe

gimnazjum
i poniżej

0

3

0

6

7

źródło: PUP w Międzyrzeczu.
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Zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu osoby bezrobotne z zaburzeniami psychicznymi to
osoby zarówno krótkotrwale bezrobotne, jak i

takie, które od dłuższego czasu pozostają

w ewidencji tutejszego urzędu i można je zakwalifikować do osób długotrwale bezrobotnych (tab.
4).
Tabela nr 4. Osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi według czasu pozostawania bez pracy pozostające w
rejestrach w PUP na dzień 24.10.2011 r.

Czas pozostawania bez pracy (w osobach)
do 1-3 m-cy

3 – 12 m-cy

pow. 12 m-cy

5

7

4

Ogółem
źródło: PUP w Międzyrzeczu

Niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, czy czasu pozostawania bez pracy wszystkie te
osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi są
aktywizowane przez PUP w Międzyrzeczu. Instytucja ta poprzez wachlarz swoich usług stara się
wspierać osoby znajdujące się w rejestrach urzędu poprzez różne formy aktywizacji. Obrazuje to
tabela Nr 5.
Tabela nr 5. Liczba osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi aktywizowanych przez PUP w trakcie bycia
osobą bezrobotną

Forma aktywizacji

Ogółem
14

Poradnictwo zawodowe
Klub Pracy – warsztaty aktywizujące

1
4

Szkolenie
Inna forma:
staż, prace społecznie użyteczne,…

1

źródło: PUP w Międzyrzeczu

Największa

liczba

osób

z

zaburzeniami psychicznymi miała

kontakt

w

PUP

z doradcami zawodowymi, którzy zajmują się świadczeniem profesjonalnej pomocy szczególnie
w

zakresie

z

zaburzeniami

poradnictwa
psychicznymi

indywidualnego

oraz

zarejestrowanymi

w

grupowego.
naszej

Z

instytucji

16
9

osób

korzystało

z poradnictwa indywidualnego, a 5 z poradnictwa grupowego. Dane te wskazują na to, że klienci
z zaburzeniami psychicznymi naszego urzędu w zdecydowanej większości korzystają z usług
indywidualnych doradców

zawodowych,

czyli

dominuje

tu

bezpośredni,

indywidualny

i jednostkowy kontakt z klientem. Jedna z analizowanych osób była także uczestnikiem warsztatów
aktywizujących prowadzonych przez lidera klubu pracy i dzięki temu mogła zdobyć umiejętność
aktywnego poszukiwania pracy na naszym rynku. Cztery

osoby skorzystały ze szkoleń

zawodowych i zdobyły dodatkowe kwalifikacje, które zwiększyły ich szanse na rynku pracy.
Natomiast jedna osoba odbyła staż zawodowy bezpośrednio u pracodawcy. Każda z osób
17

z zaburzeniami psychicznymi korzysta też z usług pośrednictwa pracy i aktualnych ofert pracy.
Podsumowując należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że wszystkie osoby niepełnosprawne
zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mają prawo
do dobrowolnego korzystania z usług i instrumentów rynku pracy na zasadach określonych
w ustawie, m.in. z :
Ø poradnictwa zawodowego;
Ø zajęć warsztatowych (z zakresu aktywizacji zawodowej, stresu, poczucia własnej wartości,
asertywności, komunikacji itp.);
Ø wsparcia psychologicznego;
Ø badań psychologicznych;
Ø pośrednictwa pracy;
Ø staży;
Ø szkoleń zawodowych;
Ø jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
Realizacja ustawowych zadań urzędu pracy jest finansowana w zależności od posiadanych środków
finansowych (ze środków funduszu pracy dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych, a dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy ze środków PEFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych).

III. Cele Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Głównymi celami Programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym oraz 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. Adresatami programu będą osoby chore psychicznie, osoby upośledzone
umysłowo, osoby wykazujące 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, dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

l.p

Nazwa
zadania

Planowanie działania

Odpowiedzialni Źródło
za realizację
finansowania

Termin
realizacji

Wskaźnik
monitorujący

Cel główny 1
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Cel szczegółowy 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
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1

2

3

Środki własne Realizacja Zrealizowane
Starostwo
1.organizowanie pogadanek i
ciągła
działania w
Powiatu,
Powiatowe,
szkoleń przez psychologa i
ramach
pozyskane
SP ZOZ,
instruktorów terapii na temat
Powiatowego
środki z
PCPR,
radzenia sobie z chorobą
Programu
innych źródeł
DPS, PPP,
psychiczną, oświata zdrowotna
Zdrowia
szkoły
prowadzona przez personel
Psychicznego
ponadgimnazja
pielęgniarski,
lne, SOSW
2. Organizowanie różnorodnych
spotkań integracyjnych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz
integrujących ze środowiskiem
"zewnętrznym", organizowanie
szeroko pojętej rekreacji,
promowanie dokonań osób z
dysfunkcjami umysłowymi i
zaburzeniami psychicznymi tj.
Olimpiada umiejętności
zawodowych, wystawa prac
3. promowanie zdrowia
psychicznego w placówkach
oświatowo-wychowawczych
(przedszkola,szkoły,ośrodki
szkolno-wychowawcze
4. promocja zdrowia
psychicznego wśród dorosłych
(opracowanie i kolportaż ulotek
tematycznych
5upowszechnianie wiedzy na
temat zdrowia psychicznego
poprzez informowanie
społeczeństwa o wszystkich
aspektach zaburzeń psychicznych
z wykorzystaniem lokalnych
mediów i nowoczesnych środków
komunikacji
Cel szczegółowy 1.2 zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Realizacja
Powiatowy program
PCPR.PPP,
Realizacja Liczba osób
programu
przeciwdziałaniu przemocy w
szkoły
ciągła
biorących
zapobiegania rodzinie oraz ochrony ofiar
ponadgimnazja
udział w
przemocy w przemocy w rodzinie na lata
lne
programie
rodzinie, w
2010-2015 przyjęty uchwała NR
szkole, w
L/333/10 z dnia 27 października
środowisku 2010 r.
Ministerstwo w trakcie
lokalnym
Wspieranie działalności Ośrodka
Zdrowia
tworzenia
Interwencji Kryzysowej.
Szczególna osłona niektórych
grup społecznych (bezdomni,
realizacja
niepełnosprawni,i ich rodziny
ciągła
oraz osoby przewlekle chore
somatycznie, osoby w kryzysie
itp.)
Cel szczegółowy 1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
Realizacja
Zamieszczanie informacji na
Starostwo
Realizacja
lokalnego
stronach internetowych Powiatu Powiatowe,
ciągła
programu
Międzyrzeckiego, jednostek
PPP, SOSW,
informacyjno organizacyjnych,organizacja
SP ZOZ,
edukacyjnego imprez integracyjnych –
NZOZ,
sprzyjającego integracja osób z zaburzeniami
PCPR
postawom
psychicznymi z resztą
zrozumienia i społeczeństwa, kampanie
akceptacji
edukacyjne dotyczące tolerancji,
oraz
życzliwości, solidarności i
Realizacja
lokalnego
programu
promocji
zdrowia
psychicznego
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przeciwdziałaj szacunku w celu
przeciwdziałania dyskryminacji i
ącego
dyskryminacji stygmatyzacji.
wobec osób z
zaburzeniami
psychicznymi

4

Cel szczegółowy 1.4 organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego
W trakcie Dostosowany
Samodzielny NFZ
Utworzenie Centrum Zdrowia
Utworzenie
tworzenia ośrodek
Publiczny
Psychicznego
lokalnego
Szpital dla
ośrodka
Nerwowo i
pomocy
Psychicznie
kryzysowej
Chorych w
oferującego
Międzyrzeczu
poradnictwo i
pomoc w
stanach
Ministerstwo W trakcie Dostosowany
PCPR
POWOZP, OIK
kryzysu
Ośrodek
realizacji
Zdrowia
zagrażającemu
zdrowiu
psychicznemu
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

5

Cel szczegółowy 2.1 Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Opracowanie
Pomoc i wsparcie w
Środki
Realizacja Liczba osób
lokalnego
korzystaniu z publicznej
własne
ciągła
biorących
programu
służby zdrowia, pomoc w
PCPR, DPS-y Powiatu
udział
zwiększenia
uzyskiwaniu porad
przygotowany
dostępności i
specjalistów w ramach służby
program
zmniejszenia
zdrowia, pomoc psychologa
nierówności w
- rozwijanie specjalistycznych
dostępie do
usług opiekuńczych,
różnych form
- opracowanie i wydanie
środowiskowej
przewodnika informującego o PUP,
psychiatrycznej dostępnych formach opieki
Starostwo
opieki
zdrowotnej i pomocy
Powiatowe
zdrowotnej, w
społecznej oraz aktywizacji
tym zwłaszcza
zawodowej osób z
form
zaburzeniami psychicznymi,
niezbędnych do
tworzenia
centrów zdrowia
psychicznego:
- leczenia
ambulatoryjnego
- leczenia w
zespołach
środowiskowych
- leczenia w
oddziałach
dziennych
- leczenia w
oddziałach
psychiatrycznych
w szpitalach
ogólnych, dla
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dzieci młodzieży
i dorosłych

Cel szczegółowy 2.2 upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
6

Realizacja
lokalnego
programu
poszerzenia,
zróżnicowania i
unowocześniania
pomocy i oparcia
społecznego dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi, w
zakresie pomocy:
bytowej,
mieszkaniowej,
stacjonarnej,
samopomocy
środowiskowej

Udzielanie świadczeń
zdrowotnych poprzez
funkcjonowanie
całodobowego oddziału dla
osób psychicznie chorych,
uzależnionych, ZOL

SP ZOZ, NZOZ NFZ

7

Zwiększenie
udziału
zagadnień
pomocy osobom
z zaburzeniami
psychicznymi w
działalności
PCPR

Pozyskiwanie środków
finansowych
rozszerzenie ośrodka o nowe
obszary

PCPR

8

9

Środki
pozyskane
(PEFRON),
Programy
unijne,
prohgramy
rządowe

Praca ciągła Liczba osób
korzystających z
poszczególnych
form pomocy i
oparcia
społecznego

Realizacja
ciągła

Cel szczegółowy 2.3 aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
Realizacja
Organizowanie i finansowanie PUP
W ramach
Realizacja
lokalnego
aktywnych form
posiadanych ciągła
programu
przeciwdziałaniu bezrobociu w
środków
rozwoju
ramach posiadanych środków
zróżnicowanych tj. Staże, prace interwencyjne,
form wspierania bezzwrotne dotacje na
zatrudnienia i
rozpoczęcie włąsnej
przdsiębiorczości działalności gospodarczej,
społecznej,
refundacja kosztów
dostosowanych związanych z utworzeniem
do potrzeb osób stanowiska pracy dla osoby
z zaburzeniami
niepełnosprawnej
psychicznymi
Zwiększenie
dostępności
rehabilitacji
zawodowej,
organizacji
poradnictwa
zawodowego i
szkoleń
zawodowych dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi

Organizowanie poradnictwa
PUP
zawodowego, zapewnienie
wsparcia doradców
zawodowych poprzez
udzielanie porad i informacji
zawodowych zarówno w
postaci indywidualnej, jak i
grupowej skierowanej do osób
z zaburzeniami psychicznymi,
organizowanie szkoleń w
ramach Klubu Pracy,
organizowanie zajęć
aktywizacyjnych przez lidera
Klubu Pracy, organizowanie
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W ramach
Realizacja
posiadanych ciągła
środków

% udziału
wydatków na
pomoc osobom
z zaburzeniami
psychicznymi
wogólnych
wydatkach
PCPR

Liczba osób
objętych
różnymi
formami
działalności

Liczba osób
objętych
różnymi
formami
działalności

szkoleń zawodowych dla osób
z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności (w tym ze
schorzeniami psychicznymi)
10

Prowadzenie
kampaniiszkoleniowoinformacyjnej
adresowanej do
pracodawców
promującej
zatrudnienie

11

Realizacja ,
koordynowanie i
monitorowanie
Powoiatowego
Programu
Ochrony
Zdrowia
Psychicznego

12

Przygotowanie
aktualizowanego
corocznie
przewodnika
informujące o
dostępnych
formach opieki
zdrowotnej i
pomocy
społecznej i
aktywizacji
zawodowej dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi

PUP
Rozpowszechnianie wśród
pracodawców informacji w
postaci bezpośredniego
kontaktu lub ulotek
promujących zatrudnienie osób
z zaburzeniami psychicznymi

Realizacja
W ramach
posiadanych ciągła
środków

Cel szczegółowy 2.4 skoordynowanie różnych form opieki
Realizacja
Powiatowy
Realizacja , koordynowanie i
ciągła
monitorowanie Powoiatowego Zespół
koordynujący
Programu Ochrony Zdrowia
realizację
Psychicznego
Narodowego
Programu
Ochrony
Zdrowia
Psychicznego,
jednostki
organizacyjne
Powiatu,
organizacje
pozarządowe
Opracowanie informatora o
dostępnych dostepnych
formach opieki zdrowotnej i
pomocy społecznej i
aktywizacji zawodowej dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi

Powiatowy
Starostwo
Zespół
Powiatowe
Koordynujący
realizację
Narodowego
Programu
Ochrony
Zdrowia
Psychicznego

Realizacja
ciągła

Liczba osób
objętych
różnymi
formami
działalności

Powołanie
Powiatowego
Zespołu
Koordynująceg
o realizację
programu

Opracowanie i
publikacja
przewodnika i
jego coroczna
aktualizacja

IV. Sprawozdawczość
Sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań za rok poprzedni sporządzają jednostki
odpowiedzialne za ich realizację do dnia 15 marca każdego roku

w wersji elektronicznej

i papierowej i przekazują do Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Promocji

Starostwa

Powiatowego w Międzyrzeczu. Na ich podstawie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
sporządza się roczne sprawozdanie z realizacji zadań objętych harmonogramem Powiatowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
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V. Podsumowanie
Osoby

z zaburzeniami psychicznymi są szczególnie zagrożone ubóstwem oraz

wykluczeniem społecznym. Z powodu specyfiki swojego schorzenie i często niezrozumienia mają
one wielkie trudności w funkcjonowaniu społecznym, pełnieniu ról społecznych oraz integracji
społecznej. Sytuacja taka powoduje spadek aktywności społecznej, izolację od środowiska
zewnętrznego, uzależnienie od osób trzecich, obniżenie własnej wartości. W takiej sytuacji osoby
z zaburzeniami psychicznymi bardzo często spychane są na margines życia społecznego, bywają
szykanowane, wyśmiewane i nieakceptowane przez otoczenie.
Podejmowane działania zawarte w programie pozwolą zapewnić osobom z zaburzeniami
psychicznymi lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki.
Program jest zintegrowany z koncepcjami zawartymi w Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Główny nacisk położono na zadania z zakresu promocji
zdrowia psychicznego, niwelowanie nierówności w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych
oraz budowaniu partnerstwa i współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami realizyjącymi
program.
Program został opracowany przez pracownika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
na podstawie materiałów dostarczonych przez członków Powiatowego Zespołu Koordynującego
realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który to Zespół będzie również
koordynatorem Programu. Powiatowy Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego został powołany Uchwała Zarządu powiatu Nr 70/2011 z dnia 28
września 2011 roku. W jego skład wchodzą:
Ø psycholog w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
Ø dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w
Międzyrzeczu.
Ø przedstawiciel Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych
w Międzyrzeczu.
Ø pracownik socjalny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzyrzeczu.
Ø dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Ø doradca zawodowy I stopnia, Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu.
Ø psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu.
Ø psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie.
Partnerami programu będą Ministerstwo Zdrowia, administracja samorządowa, Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne, szkoły, placówki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe,
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służba zdrowia i lokalne media.
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