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I. WPROWADZENIE 

 
 Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka. Z uwagi na 

to, iż zły stan zdrowia psychicznego coraz częściej postrzegany jest jako poważny problem 

społeczny, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z  2011 r. Nr 24, poz. 128), 

samorząd powiatowy został zobligowany do powołania lokalnego zespołu koordynującego 

realizację Programu. Zarząd Powiatu w Śremie uchwałą nr 24/189/11 z dnia 24 maja 2011 r. 

powołał lokalny zespół koordynujący realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. Do podstawowych zadań zespołu należy opracowanie, realizacja, 

koordynowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 

lata 2012 –2015. 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), ochrona zdrowia psychicznego należy 

do obowiązków państwa, organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji do 

tego powołanych. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczestniczą 

również organizacje pozarządowe: stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, 

kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także 

osoby fizyczne i prawne.  

  Według cytowanej ustawy, ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań 

dotyczących w szczególności: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 

opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym, 

3)  kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu 

ich dyskryminacji. 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego generalnie dotyczy osób z zaburzeniami 

psychicznymi, co w świetle art. 3 pkt 1 ustawy obejmuje osobę: 

1) chorą psychicznie (wykazującą  zaburzenia psychotyczne), 

2) upośledzoną  umysłowo, 

3) wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń 
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zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym. 

 

 Niniejszy Program określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej Powiatu 

Śremskiego i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego 

mieszkańców. Realizacja, ze względu na charakter działań określonych w Programie  należeć 

będzie zarówno do powiatu, jak i współpracujących partnerów, w szczególności podmiotów 

wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 wpisuje się  

w istniejące dokumenty strategiczne opracowane i realizowane na rzecz osób 

niepełnosprawnych Powiatu Śremskiego, zawarte między innymi w: 

- uchwale nr XLI/298/10 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie 

przyjęcia „Powiatowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009 – 

2013” 

- uchwale nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2007 – 2013” 

- uchwale nr XV/99/11 Rady Powiatu w Śremie z dnia  30 listopada w sprawie przyjęcia  

„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata  2011-2013” 
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II. Diagnoza problemu i zasoby Powiatu Śremskiego w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego 
 

 Światowa Organizacja Zdrowia informuje, iż z roku na rok wzrasta liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Pojawiają się również alarmujące prognozy ze strony 

wymienionej organizacji, według których w ciągu najbliższych 15 lat zaburzenia psychiczne 

staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową 

ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, 

dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. 

 Przeprowadzone inne badania potwierdzają, iż zaburzenia psychiczne odpowiada za 

jedną czwartą wszystkich przypadków złego stanu zdrowia i przedwczesnych zgonów  

w Europie.  

 Pogarsza się również kondycja psychiczna Polaków, która  ma swoje odzwierciedlenie 

w samoocenie samopoczucia. Aż 85% Polaków codziennie odczuwa stres i niepokój. W tej 

grupie 60% osób stara się go rozładować, ale nie zawsze w sposób korzystny dla zdrowia. 

Dr Bohdan Woronowicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie twierdzi, że 

pierwszym niepokojącym sygnałem, że coś złego dzieje się w naszej psychice, może być 

częstsze niż wcześniej sięganie po alkohol. Zdaniem specjalisty, jeszcze poważniejszym 

problemem jest coraz częściej zdarzające się uzależnienie od leków. 

 Tylko 15% ankietowanych Polaków nie odczuwa stresu i niepokoju. Są to najczęściej 

osoby po 50 roku życia, niepracujący zawodowo, renciści i emeryci (źródło: Newsweek.pl, 

publikacja z 14 września 2011 r. ,,Stres Polaków codzienny”). 

 Według badań Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, sytuacja 

zdrowotna w zakresie odnotowanych rodzajów zaburzeń psychicznych przedstawia się 

następująco:  
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Wykres nr 1 
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 Źródło: Informator liczbowy ochrony zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok  

Wykres nr 2 
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Źródło: Informator liczbowy ochrony zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok  

 

 

 Powyższe dane wyraźnie wskazują, iż najczęściej odnotowywanymi w Wielkopolsce 

zaburzeniami psychicznymi u dorosłych osób są zaburzenia nerwowe związane ze stresem 

 i somatomorficzne, a dopiero w dużo dalszej kolejności, organiczne zaburzenia psychotyczne 
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czy depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe. W przypadku dzieci, zaburzenia 

zachowania i emocji zdecydowanie dominują. 

 Diagnoza dotycząca występowania w Powiecie Śremskim problemu: ,,zaburzenia 

psychiczne” została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów przekazanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje 

pozarządowe działające na terenie powiatu, a także na podstawie przeprowadzanych rozmów 

podczas spotkań organizacyjno-konsultacyjnych i dostępnych materiałów publicystycznych, 

statystycznych. 

 Istotne dane na temat osób, u których zdiagnozowano i orzeczono w Powiatowym 

Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie ,,zaburzenia psychiczne” 

zostały przedstawione w formie poniższych wykresów. 

Wykres nr 3  
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Źródło: dane Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie 
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Wykres nr 4 

2 12

34
16

12

23

0

10

20

30

40
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u osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia 

w 2011 roku

01-U - upośledzenie umysłowe - 2

02-P - choroby psychiczne - 12

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia - 34

10-N - choroby neurologiczne - 16

 

Źródło: dane Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie 

Wykres nr 5 
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Źródło: dane Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie 
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 Szczegółową strukturę osób orzeczonych w 2011 roku z tytułu ,,zaburzenia 

psychiczne” przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela nr 1 
 

Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, wieku, płci, 

wykształcenia i zatrudnienia osób powyżej 16 roku życia 

 

Lp. Wyszczególnienie 01-U 

upośledzenie umysłowe 

02-P 

choroby psychiczne 

1 Stopień niepełnosprawności: znaczny 2 28 

                                 umiarkowany 16 47 

                                 lekki 6 35 

 Razem: 24 110 

2 Wiek:                                         16-25 10 12 

26-40 3 23 

41-60 11 56 

60 i  więcej 0 19 

3 Płeć:                                        kobiety 12 71 

mężczyźni 12 39 

4 Wykształcenie: mniej niż podstawowe 1 7 

podstawowe 18 28 

zasadnicze zawodowe 5 43 

średnie 0 31 

wyższe 0 1 

5 Zatrudnienie: TAK 10 12 

NIE 14 98 

Źródło: dane Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie za 2011 rok 

 

 Dorosłe osoby orzeczone w roku 2011 z przyczyn: ,,choroby psychiczne”, to  

w większości osoby z przedziału wiekowego 41-60 lat, a więc w pełni wieku produkcyjnego. 

Zdecydowana większość to kobiety (71). Umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

legitymowało się najwięcej osób (47). Wykształcenie zawodowe posiadały 43 osoby. 

Zatrudnienie deklarowało jednak tylko 12 osób (98 osób pozostawało bez zatrudnienia).  

Osoby z określoną kategorią ,,upośledzenie umysłowe”, to osoby przede wszystkim 

z wykształceniem podstawowym (18) z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym (16). 

Tabela nr 2 

 

Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności, wieku, płci  

osób przed 16 rokiem życia 

 

Lp. Wyszczególnienie 01-U 

upośledzenie umysłowe 

02-P 

choroby psychiczne 

1 Wiek:                                        0-3 lat 0 2 

od 4-7 lat 0 1 

od 8-16 lat 2 9 

2 Płeć:                                        kobiety 1 0 

mężczyźni 1 12 

Źródło: dane Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie za 2011 rok 
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 Informacje zamieszczone w powyższej tabeli wyraźnie wskazują, iż największa skala 

zdiagnozowanych i orzeczonych zaburzeń psychicznych dotyczy dzieci w przedziale wieku  

8-16 lat (,,choroby psychiczne”). Również wydane orzeczenia z tytułu ,,upośledzenie 

umysłowe” odnoszą się do dzieci od 8-16 lat. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, który obejmuje swoim wsparciem populację 

osób z zaburzeniami psychicznymi (w oparciu o kryteria określone w definicji zaburzeń 

psychicznych, w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego), odnotowuje zdecydowany 

wzrost świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Poniższa tabela szczegółowo 

wskazuje na udział osób z zaburzeniami psychicznymi w oferowanym wsparciu. 

Tabela nr 3 

WSPARCIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W ŚREMIE 

DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

W LATACH 2009 - 2011 

 

Rodzaj świadczenia 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

świadczenia pieniężne  

(zasiłki: stałe, okresowe, 

celowe) 

Liczba rodzin korzystających  

ze świadczeń 
609 698 596 

Liczba osób w rodzinach 1.613 1.821 1.509 

w tym: liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
93 114 100 

dożywianie Liczba rodzin korzystających  

ze świadczeń 
799 785 769 

Liczba osób w rodzinach 2.119 2.049 1.947 

w tym: liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
104 117 110 

usługi opiekuńcze,  

w tym  

wsparcie instytucjonalne 

Liczba rodzin korzystających  

ze świadczeń 
188 182 168 

Liczba osób w rodzinach 321 328 247 

w tym: liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
62 73 104 

praca socjalna Liczba rodzin korzystających  

ze świadczeń 
2.378 2.381 2.451 

Liczba osób w rodzinach 7.872 7.498 8.040 

w tym: liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
167 170 199 

integracja  

ze środowiskiem – 

środowiskowy system 

wsparcia 

Liczba rodzin korzystających  

ze świadczeń 
225 255 211 

Liczba osób w rodzinach 588 766 624 

w tym: liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
85 64 85 

system zabezpieczenia 

społecznego 

(świadczenia rodzinne, 

świadczenia  z funduszu 

alimentacyjnego, dodatki 

mieszkaniowe) 

Liczba rodzin korzystających  

ze świadczeń 
4.242 4.222 4.123 

Liczba osób w rodzinach 15.916 15.689 15.893 

w tym: liczba osób  

z zaburzeniami psychicznymi 251 274 292 

Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie 
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 Powyższe dane potwierdzają, iż liczba osób z zaburzeniami psychicznymi corocznie 

wzrasta w kategoriach świadczeń: usługi opiekuńcze, w tym wsparcie instytucjonalne, praca 

socjalna, system zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe). 

 

 Również statystyki Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie informują, iż 

wzrasta liczba niepełnosprawnych uczestników placówki ze zdiagnozowaną 

niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 4 

LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG  

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚREMIE 

 

Rok 
Typ 

niepełnosprawności 

Liczba 

uczestników 

Stopień 

lekki 

Stopień 

umiarkowany 

Stopień 

znaczny 

Razem osób 
niepełnosprawnych 

korzystających         

z usług ŚDS 

2009 

Niepełnosprawność 

intelektualna 
29 0 0 29 

48 Choroba psychiczna               

i inne zaburzenia 

psychiczne 

19 6 8 5 

2010 

Niepełnosprawność 

intelektualna 
19 0 0 19 

45 Choroba psychiczna          

i inne zaburzenia 

psychiczne 

26 9 11 6 

2011 

Niepełnosprawność 

intelektualna 
27 0 0 27 

53 Choroba psychiczna                

i inne zaburzenia 

psychiczne 

26 8 12 6 

Źródło: dane Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie 

 

 Liczbę osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stosunku do 

wszystkich osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Śremie w latach 2009-2011 przedstawia poniższa tabela obrazująca tendencję wzrostową 

zarejestrowanych osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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Tabela nr 5 

 

LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH  

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚREMIE 

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych niepełnosprawnych  

wg stanu w dniu 

31.12.2009 r. 
wg stanu w dniu 

31.12.2010 r. 
wg stanu w dniu 

31.12.2011 r. 

Niepełnosprawne osoby 

bezrobotne 79 104 130 

z tego: z zaburzeniami 

psychicznymi 19 22 23 

w 

tym: 
upośledzenie umysłowe 1 2 2 

choroby psychiczne 17 20 19 

uszkodzenie intelektu 1 0 0 

inne uszkodzenia 

psychologiczne 0 0 2 

Niepełnosprawne osoby 

poszukujące pracy 30 33 33 

z tego: z zaburzeniami 

psychicznymi 4 6 7 

w 

tym: 
upośledzenie umysłowe 0 1 1 

choroby psychiczne 4 5 6 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie 

 

 

 Instytucjonalne formy systemu ochrony zdrowia psychicznego w Powiecie Śremskim 

związane są przede wszystkim z działaniami w obszarze ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej. Natomiast aktywność trzeciego sektora dotyczy przede wszystkim działalności na 

rzecz promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz pomocy 

w społecznym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Wsparcie dla mieszkańców Powiatu Śremskiego w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego organizowane jest w szczególności poprzez:  
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1. Stacjonarną opiekę zdrowotną-lecznictwo zamknięte. 

Powiat Śremski nie dysponuje stacjonarnymi zakładami psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej. Obecnie nie ma rejonizacji i pacjent może leczyć się w dowolnej placówce  

w Polsce. Pacjenci najczęściej kierowani są do placówek funkcjonujących na terenie 

Województwa Wielkopolskiego: Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego  

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oddalonego od Śremu o około 40 km oraz 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i  Psychicznie Chorych im. Aleksandra 

Piotrowskiego ,,Dziekanka” w Gnieźnie oddalonego od Śremu o około 78 km. 

W Śremie funkcjonuje natomiast Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który świadczy 

stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne z zakresu długoterminowej opieki 

psychiatrycznej dla kobiet. W strukturze Zakładu funkcjonuje dzienny oddział 

psychiatryczno – rehabilitacyjny dla kobiet i mężczyzn, czynny od poniedziałku do 

piątku. 

2. Ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną. 

Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonuje Przychodnia Leczenia Uzależnień  

i Współuzależnień, która  obejmuje specjalistyczną ambulatoryjną opieką zdrowotną 

osoby pijące szkodliwie, uzależnione od alkoholu i/lub innych substancji 

psychoaktywnych (leki, narkotyki) oraz członków ich rodzin, czyli osoby 

współuzależnione, dzieci i młodzież doświadczające problemów spowodowanych 

piciem alkoholu i używaniem narkotyków, dorosłe dzieci alkoholików, osoby 

dotknięte problemem hazardu, pracoholizmu i infoholizmu, osoby doświadczające 

różnych form przemocy oraz rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży z trudnościami 

szkolnymi, zaburzeniami zachowania, eksperymentującymi z alkoholem 

i narkotykami. Przychodnia objęła leczeniem w 2011 roku 285 osób z zaburzeniami 

psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu, w tym 129 pacjentów leczonych 

pierwszorazowo. Od stycznia 2012 r., oprócz stałej oferty Przychodni, świadczona jest 

specjalistyczna pomoc obejmująca psychoterapię uzależnień w oparciu o Oddział 

Dzienny Leczenia Uzależnień w Śremie. Placówka oferuje stacjonarną 

i kompleksową terapię uzależnień. Przyjmuje pacjentów: kobiety i mężczyzn 

używających szkodliwie alkoholu, uzależnionych do alkoholu i/lub innych substancji 

psychoaktywnych, z zaburzeniami nawyków i popędów, uzależnionych od hazardu. 

3. Poradnie Zdrowia Psychicznego. 

Placówki oferują specjalistyczną pomoc psychiatryczną, psychologiczną  

i terapeutyczną. Głównym celem każdej poradni zdrowia psychicznego jest 
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złagodzenie i stopniowe eliminowanie cierpienia psychicznego. Na terenie Powiatu 

Śremskiego 3 podmioty oferują wymienione wsparcie. 

4. Gabinety lekarzy psychiatrów i psychologów. 

Do dyspozycji mieszkańców pozostają coraz częściej prywatne gabinety lekarzy 

psychiatrów i psychologów. 

5. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Śremie. 

W ramach działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 

podejmowanych wobec dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z przekazanych 

informacji wynika, że Poradnia organizuje spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, 

między innymi dotyczące: rozpoznawanie wczesnych objawów zaburzeń 

emocjonalnych, właściwych oddziaływań wychowawczych, przejawów i skutków 

przemocy w rodzinie. Poradnia organizuje również szkolenia i konsultacje 

indywidualne dotyczące poszerzenia wiedzy nauczycieli o przyczynach zaburzeń 

emocjonalnych, umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów, 

pozyskiwania do współpracy rodziców. Dla uczniów organizowane były zajęcia 

psychoedukacyjne, między innymi dotyczące przemocy i sposobu radzenia sobie z nią, 

kłopotów emocjonalnych i możliwości uzyskania wsparcia. Poradnia zapewnia 

również indywidualną terapię psychologiczną.  

6. Placówki oświatowe. 

Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego podejmowane są 

we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. Poza tym wszystkie szkoły (również ponadgimnazjalne) 

podejmują działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego poprzez 

udział w różnego rodzaju programach i kampaniach społecznych (np. ,,Szkoła bez 

przemocy”, „Kocham i reaguję”), biorą udział w warsztatach i zajęciach 

indywidualnych. 

7. Ośrodki pomocy społecznej. 

Instytucje realizują  zadania z zakresu pomocy społecznej podejmując również 

działania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Zasoby i możliwości 

organizacyjne wskazują na różny poziom aktywności ośrodków pomocy społecznej na 

terenie Powiatu Śremskiego. Niewątpliwie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie ze 
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względu na możliwości organizacyjne i finansowe przoduje w prowadzeniu pracy 

terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, był 

inicjatorem powstania Grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym, 

podejmuje interwencje i pracę terapeutyczną z rodzinami, w których występują 

konflikty rodzinne. Działalność informacyjna, prewencyjna w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego i uzależnień stanowi uzupełnienie podejmowanych działań. 

8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie. 

Placówka funkcjonuje w strukturach Gminy Śrem jako forma opieki środowiskowej 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczy  usługi opiekuńcze dla osób  

z chorobami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, jest placówka 

pobytu dziennego. 

9. Domy Pomocy Społecznej. 

Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: 

całodobowe placówki przeznaczone dla dorosłych osób przewlekle somatycznie 

chorych obojga płci. Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem jest przeznaczony dla  

120 mieszkańców, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Śremie dla 86. 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. 

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, a także rehabilitacji społecznej, które 

mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, instytucja świadczy wsparcie w postaci dofinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, terapii osób i rodzin, 

wsparcia pedagogicznego osobom i rodzinom znajdującym się sytuacjach 

kryzysowych. 

11. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie. 

Podstawowym zadaniem systemu orzecznictwa o niepełnosprawności jest ustalanie, na 

podstawie oceny, ograniczenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania  

w różnorodnych sferach życia związanych z aktywnością człowieka, prawa do 

korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na 

podstawie przepisów prawa. 

12. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie. 

Jednym z głównych zadań Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizacja lokalnego 

rynku pracy stanowiąca część Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych oraz udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy 
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 w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez 

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. 

13. Zakłady pracy chronionej. 

Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonują dwa zakłady pracy chronionej 

zatrudniające ogółem  42 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

14. Organizacje pozarządowe 

Od kilku lat rozwijają się stowarzyszenia samopomocowe osób chorych psychicznie  

i ich rodzin, które zrzeszają się, wzmacniają wspólne cele w działaniu na rzecz 

poprawy jakości ich życia oraz wspierania rodzin. Długą tradycję mają stowarzyszenia 

i grupy pomocowe i samopomocowe działające na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin. Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonuje kilkanaście organizacji 

działających również na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych. 

 

 Opracowana diagnoza i stan zasobów pozwoliły ustalić cele oraz kierunki działań 

Powiatu Śremskiego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 
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III. Cele główne i szczegółowe programu 

 

Cele główne programu: 

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

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. 

 

 Wskazane powyżej cele są zgodne z misją określoną w Narodowym Programie 

Zdrowia Psychicznego i będą realizowane poprzez następujące cele szczegółowe i działania 

w ramach Programu: 

 

Cel główny 1: 

promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

 

Cele szczegółowe: 

1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań  

 i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności 

 radzenia  sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu  

1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 

1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 

 

Cel główny 2: 

zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym 

 

Cele szczegółowe: 

2.1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 
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IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 

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 

D
zi

a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

1.1.1. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zdrowia 

psychicznego poprzez dystrybucję broszur, ulotek, plakatów i artykułów 

publikowanych w lokalnych mediach 

1.1.2. Zamieszczanie informacji o problematyce osób z zaburzeniami 

psychicznymi na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, 

jednostek organizacyjnych, przychodni, trzeciego sektora 

1.1.3. Upowszechnianie informacji o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego, 

skierowanych do wybranych grup docelowych  

1.1.4. Prowadzenie działań psychoedukacyjnych, terapeutycznych, 

socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

1.1.5. Zorganizowanie konferencji promującej zdrowy styl życia, w tym                         

z zakresu higieny psychicznej 

1.1.6. Realizacja programów oddziaływań wspierająco – aktywizujących  

1.1.7. Rozwój punktów konsultacyjnych świadczących wsparcie w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy 

1.1.8. Podniesienie kwalifikacji osób działających w obszarze ochrony zdrowia 

psychicznego  

Minimum 2 razy         

w roku 

 

Na bieżąco 

 

 

Cyklicznie 2 razy 

do roku 

 

 

III kwartał 2014 r. 

 

Na bieżąco 

Do końca 2013 r. 

 

 

Minimum 1 raz        

w roku 

Placówki oświatowe, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w Śremie, 

Przychodnia Leczenia 

Uzależnień                        

i Współuzależnień            

w Śremie Starostwo 

Powiatowe        w 

Śremie, placówki 

ochrony zdrowia, 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Śremie, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie                

w Śremie, ośrodki 

pomocy społecznej,         

organizacje pozarządowe, 

lokalne media, placówki 

działające w obszarze 

ochrony zdrowia, zakłady 

pracy chronionej, 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

Wskaźniki Liczba przekazanych materiałów informacyjnych,  liczba zorganizowanych spotkań grup docelowych (nauczyciele, rodzice), liczba 

prowadzonych działań psychoedukacyjnych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, liczba 

uczestników konferencji promującej zdrowy styl życia, liczba programów wspierająco-aktywizujących i liczba osób w nich uczestnicząca, 

liczba punktów konsultacyjnych i osób korzystających z usług specjalistów, liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz liczba 

uczestników szkoleń. 
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Cel 

szczegółowy 

1.2. 

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
 

D
zi

a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

1.2.1. Prowadzenie najwcześniejszej opieki kobiet ciężarnych, w szczególności 

poprzez organizowanie spotkań w szkołach rodzenia i prowadzenie 

edukacji zdrowotnej 

1.2.2. Realizacja programów profilaktycznych 

1.2.3. Wykonywanie badań (przesiewowe noworodków, bilansowe dzieci, 

szczepienia ochronne) 

1.2.4. Wspieranie rodziców w ich zadaniach wychowawczych i edukacyjnych 

poprzez: 

- organizowanie dyżurów psychologów w szkołach 

- przeprowadzanie diagnozy rozwoju, zaburzeń rozwojowych                                 

i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży 

- opracowanie i realizacja programów wczesnego wspomagania dziecka 

Proces ciągły 

 

 

Proces ciągły 

Minimum 1 raz             

w roku 

Proces ciągły 
 

 

 

 

 

 

 

 

Placówki działające 

w obszarze ochrony 

zdrowia, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna           

w Śremie przy 

współpracy                  

z przedszkolami, 

szkołami 

podstawowymi, 

gimnazjalnymi           

i 

ponadgimnazjalnymi, 

Przychodnia 

Leczenia Uzależnień 

i Współuzależnień        

w Śremie, 

organizacje 

pozarządowe 

Wskaźniki Liczba podmiotów świadczących wsparcie kobietom ciężarnym, liczba realizowanych programów profilaktycznych, liczba wykonanych 

badań i osób objętych badaniami, liczba szkół, w których pełni dyżur psycholog, liczba osób objętych diagnozą rozwoju, zaburzeń 

rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, liczba opracowanych i realizowanych programów wczesnego wspomagania dziecka 

 

 

 

 



 

     20 

 

Cel 

szczegółowy 

1.3. 

Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

D
zi

a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

1.3.1. Organizowanie przedsięwzięć z dziedziny sportu, kultury, rekreacji                      

i turystyki 

1.3.2. Uczestniczenie dzieci i młodzieży w programach profilaktycznych (np.                  

w corocznym programie ,,Dzień bez przemocy”) 

1.3.3. Zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

warunków i możliwości pobierania nauki zgodnie z predyspozycjami oraz 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

1.3.4. Przygotowanie i realizacja lokalnych programów informacyjno-

edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz 

przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 

psychicznym 

1.3.5. Organizowanie cyklu spotkań na temat praw i uprawnień osób                             

z zaburzeniami psychicznymi 

1.3.6. Udzielanie wsparcia ze strony wolontariuszy (wykorzystanie potencjału 

Lokalnego Centrum Wolontariatu) 

Proces ciągły 

 

Minimum 1 raz         

w roku 

Proces ciągły 

 

 

Minimum 1 raz              

w roku 

 

 

1 raz w roku 

 

Proces ciągły 

 

 

 
 

 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie        

w Śremie, placówki 

oświatowe, ośrodki 

pomocy społecznej, 

Zakład 

Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy              

w Śremie, 

Przychodnia 

Leczenia Uzależnień 

i Współuzależnień        

w Śremie, 

organizacje 

pozarządowe, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna            

w Śremie,  

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania   o 

Niepełnosprawności 

w Śremie, lokalne 

media, zakłady pracy 

chronionej, Lokalne 

Centrum 

Wolontariatu 

Wskaźniki Liczba osób uczestniczących, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi  w przedsięwzięciach z zakresu organizacji sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki, liczba realizowanych programów profilaktycznych, liczba osób objęta specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, liczba 

opracowanych i realizowanych  lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych, liczba spotkań  na temat praw i uprawnień osób           

z zaburzeniami psychicznymi, liczba środowisk rodzinnych osób z zaburzeniami psychicznymi, objętymi wsparciem wolontariuszy 
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Cel 

szczegółowy 

1.4. 

Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 

 

D
zi

a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

1.4.1. Udzielanie pomocy psychiatrycznej w trybie doraźnym przez lekarza 

pierwszego kontaktu 

1.4.2. Zastosowanie metod terapeutycznych skoncentrowanych na problemie 

wywołującym kryzys psychiczny (psychologiczna interwencja                             

w kryzysie) 

1.4.3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzenia psychicznymi oraz 

udzielanie wsparcia terapeutycznego rodzinom z dzieckiem                            

z zaburzeniami psychicznymi 

1.4.4. Uruchomienie telefonu zaufania dla osób doznających przemocy 

 

 

Proces ciągły 

 

W razie wystąpienia 

potrzeby 

 

Proces ciągły 

 

 

II kwartał 2012 r. 

Placówki działające 

w obszarze ochrony 

zdrowia, w tym 

Przychodnia 

Leczenia Uzależnień              

i Współuzależnień, 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy            

w Śremie, ośrodki 

pomocy społecznej, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie         

w Śremie 

Wskaźniki Liczba udzielonego wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w trybie doraźnym przez lekarzy pierwszego kontaktu, liczba 

podjętych interwencji w kryzysie, rodzaje prowadzone terapii w stosunku do dziecka, rodziny, liczba osób objętych terapią, liczba 

zgłoszonych przez telefon zaufania interwencji 
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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 
Cel szczegółowy 

2.1. 

Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

 

D
zi

a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

2.1.1. Zwiększenie dostępności i zmniejszenie nierówności w dostępie do 

różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej,                   

w tym: 

a) leczenia ambulatoryjnego poprzez: zapewnienie porad                  

lekarskich i psychologicznych, indywidualnej i grupowej pomocy 

psychoterapeutycznej, opieki pielęgniarskiej  i interwencji 

socjalnych, 

b) leczenia w oddziałach dziennych poprzez: zwiększenie liczby 

uczestników  (w szczególności: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

w Śremie) 

c) psychoterapia dla dzieci i młodzieży uczącej się poprzez: 

indywidualne spotkania ze specjalistami  

2.1.2. Kontynuowanie tworzenia grup wsparcia dla osób z problemami zdrowia 

psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów 

 

2.1.3. Udzielanie wsparcia w formie usług opiekuńczych specjalistycznych, 

wsparcia ze strony asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej 

2.1.4. Organizowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjnych 

 

2.1.5. Kontynuowanie współpracy z samorządem Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępu 

do odpowiednich form psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

Proces ciągły 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę zaistniałej 

potrzeby 

 Proces ciągły 

Proces ciągły 

Proces ciągły 

  

Placówki działające 

w obszarze ochrony 

zdrowia, w tym 

Zakład 

Pielęgnacyjno-

Opiekuńczy              

w Śremie, 

Przychodnia 

Leczenia Uzależnień 

i Współuzależnień     

w Śremie, ośrodki 

pomocy społecznej,  

środowiskowy Dom 

samopomocy             

w Śremie, Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie, 

Starostwo Powiatowe             

w Śremie 

Wskaźniki Czas oczekiwania pacjenta na wizytę, limit porad przyznanych przez NFZ, liczba powstałych grup wsparcia, liczba specjalistycznych 

usług opiekuńczych, liczba osób objęta wsparciem asystenta rodziny i asystenta osoby niepełnosprawnej, liczba osób z zaburzeniami 

psychicznymi objętymi zajęciami i turnusami  rehabilitacyjnymi, rodzaje i liczba współpracy z samorządem Województwa 

Wielkopolskiego 
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Cel szczegółowy 

2.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

D
zi

a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

2.2.1. Prowadzenie nowoczesnymi metodami terapii dzieci i młodzieży 

2.2.2. Prowadzenie zajęć  terapeutycznych grupowych dla dzieci i dorosłych 

2.2.3. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży stanowiącego 

alternatywę wobec stosowania substancji psychoaktywnych 

2.2.4. Wspieranie działań Klubu Integracji Społecznej 

2.2.5. Zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej oraz  

zakładzie opieki długoterminowej o profilu psychiatrycznym 

2.2.6. Wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących 

rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (otwarte konkursy ofert) 

2.2.7. Opracowanie i realizacja projektów konkursowych  i systemowych  

 

2.2.8. Pobudzanie i wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych 

działających w obszarze ochrony zdrowia psychicznego 

Proces ciągły 

Proces ciągły 

Proces ciągły 

 

Proces ciągły 

Proces ciągły 

 

Minimum 1 raz              

w roku 

 

Minimum 1 raz              

w roku 

Proces ciągły 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna            

w Śremie, 

Przychodnia 

Leczenia Uzależnień 

i Współuzależnień        

w Śremie, ośrodki 

pomocy społecznej, 

domy pomocy 

społecznej, Zakład 

Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczy                

w Śremie, jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie        

w Śremie, 

organizacje 

pozarządowe 

Wskaźniki Liczba osób objętych nowoczesną terapią, liczba osób objęta zajęciami terapeutycznymi grupowymi, rodzaje zajęć w ramach organizacji 

czasu wolnego, liczba podjętych  przez klub Integracji Społecznej inicjatyw na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, liczba osób             

z zaburzeniami psychicznymi w placówkach, liczba ogłoszonych konkursów ofert dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczba 

opracowanych i realizowanych projektów konkursowych i systemowych, liczba organizacji pozarządowych, które podjęły współpracę             

w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 
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Cel szczegółowy 

2.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 
D

zi
a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

2.3.1. Wspieranie zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych 

do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi (realizacja usług                                 

i instrumentów rynku pracy) 

2.3.2. Organizowanie poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (poradnictwo zawodowe w formie 

indywidualnej oraz grupowej, udzielanie informacji na temat usług                     

i instrumentów rynku pracy oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy) 

2.3.3. Propagowanie zatrudnienia poprzez prowadzenie kampanii szkoleniowo 

– informacyjnych dla pracodawców promujących zatrudnienie osób                      

z zaburzeniami psychicznymi (bieżące informowanie pracodawców, 

sporządzanie analiz, ulotek )  

Proces ciągły 

 

 

Proces ciągły 

 

 

 

Proces ciągły 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Śremie 

Wskaźniki Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objęta realizacją usług i instrumentów rynku pracy, rodzaje poradnictwa zawodowego              

i szkoleń, liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objęta wsparciem w formie poradnictwa i szkoleń 

 

Cel szczegółowy 

2.4. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 

D
zi

a
ła

n
ia

 

 Termin realizacji Wykonawca 

2.4.1. Realizacja, koordynowanie i monitorowanie Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 

2.4.2. Przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego              

o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej                           

i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

Proces ciągły 

 

1 raz w roku 

Lokalny zespół 

koordynujący 

realizację Programu 

Wskaźniki Liczba spotkań członków lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu, liczba sztuk rozpowszechnionego przewodnika 
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V. MONITORING,  EWALUACJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

 Monitorowanie Programu będzie prowadzone przez lokalny zespół koordynujący 

realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.  

W ramach monitoringu będą zebrane informacje ilościowe i jakościowe, przekazywane przez 

jednostki  i organizacje uczestniczące w realizacji Programu. 

 W oparciu o zebrane dane, corocznie dokonywana będzie ewaluacja Programu. 

Ewaluacja Programu ma dostarczyć informacji, czy cele szczegółowe są właściwie 

realizowane, jaka jest trafność przyjętych działań, jaka skuteczność 

i efektywność Programu oraz wskazać potrzebne zmiany na przyszłość. 

 

 Lokalny zespół koordynujący przygotowuje sprawozdanie merytoryczne z realizacji 

zadań zawartych w Programie za rok poprzedni, które przedkłada Radzie Powiatu w Śremie 

 i przesyła Ministrowi Zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi, w terminie do 

15 maja każdego roku realizacji Programu. 
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VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

 

 Realizacja działań ujętych w celach szczegółowych Programu w znacznej części 

będzie uzależniona od wielkości środków finansowych. Potencjalne źródła finansowania 

obejmują: 

- środki budżetu państwa w ramach wspierania realizacji samorządowych inicjatyw 

regionalnych i lokalnych 

- środki Narodowego Funduszu Zdrowia w postaci kontraktowanych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  

- środki własne jednostek samorządu terytorialnego 

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- środki Funduszu Pracy (na prowadzenie szkoleń zawodowych) 

- środki pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej oraz inne pozabudżetowe (granty).  
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VII. PODSUMOWANIE 
 

Program zawiera informacje o istniejącym stanie infrastruktury społeczno – 

zdrowotnej powiatowych jednostek oraz partnerach realizujących zadania na rzecz ochrony 

zdrowia psychicznego. Dokument wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania 

na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Program bazuje na realnie podejmowanych 

działaniach i w zakresie istniejącej infrastruktury powiatowej, która w okresie danego roku 

jest w stanie zapewnić realizację przyjętych priorytetów i zadań. 

Program ma charakter otwarty i przy zaangażowaniu władz publicznych  

i zainteresowanych stron będzie aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb 

mieszkańców oraz możliwości prawnych i finansowych samorządu powiatowego.  

Nie można uzyskać pozytywnego zdrowia psychicznego jedynie poprzez leczenie 

zaburzeń psychicznych. Jest ono sprawą każdego człowieka  i problemem, którym zajmują się 

różne sektory (w szczególności ochrona zdrowia, sądownictwo karne, edukacja, urbanizacja, 

mieszkalnictwo, praca, pomoc społeczna). Dlatego tak istotne jest prowadzenie i doskonalenie 

środowiskowej opieki psychiatrycznej. Według założeń, pacjent powinien być leczony na 

miejscu, tam gdzie funkcjonuje na co dzień.  

  

 


