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I. Wprowadzenie
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Zielona Góra na lata 2014-2015 zwany dalej
„Programem”, określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej Miasta Zielona Góra i
wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców,
zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych organizacji opieki zdrowotnej oraz świadczenia opieki w
środowisku rodzinnym i społecznym. Jest on jednocześnie odpowiedzią na Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego określający strategię działań mających na celu ograniczenie
występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.. W zakresie
promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki chorób i zaburzeń psychicznych grupę docelową
programu stanowić będą wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry – dzieci i młodzież szkolna, osoby
dorosłe, w tym seniorzy.
Adresatami

działań

opiekuńczych,

terapeutycznych

i

rehabilitacyjnych

będą

osoby

z zaburzeniami psychicznymi w myśl ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby chore
psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone umysłowo, wykazujące inne
zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do
zaburzeń psychicznych (w przypadku, gdy osoba wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form
pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym)
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II.

Zasoby Instytucjonalne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz
wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aktualnie w Mieście Zielona Góra leczeniem oraz wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym z zaburzeniami psychicznymi zajmują się m.in.:
1) podmioty wykonujące działalność leczniczą,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
4) Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5) Środowiskowe Domy Samopomocy,
6) Domy Pomocy Społecznej,
7) Centrum Usług Opiekuńczych,
8) Warsztaty Terapii Zajęciowej,
9) Zespół Szkół Specjalnych nr 1
Świadczenia lecznicze dla mieszkańców Miasta Zielona Góra z zaburzeniami psychicznymi
wymagających specjalistycznych usług i realizowane są w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna
Placówki ochrony zdrowia sprawujące opiekę psychiatryczną i psychologiczną oraz zajmujące się
terapią uzależnień, udzielają świadczeń indywidualnych w zakresie psychiatrii i psychologii oraz
świadczeń środowiskowych pacjentom i ich rodzinom. Do ich zadań należy np.: diagnostyka, leczenie,
wczesna rehabilitacja, poradnictwo, psychoterapia, psychoedukacja. Usługi zdrowotne świadczone
przez te podmioty udzielane są na podstawie kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Na terenie Miasta Zielona Góra ambulatoryjne usługi zdrowotne są realizowane przez poniższe
poradnie specjalistyczne:
Nazwa podmiotu
realizującego

Zadanie
Hostel

dla

uzależnionych

od

substancji

psychoaktywnych

Poradnia

terapii

Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii

Adres
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a

W Zielonej Górze

uzależnienia

i

Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii

współuzależnienia od alkoholu

W Zielonej Górze

Poradnia terapii uzależnienia od substancji

Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii

psychoaktywnych

W Zielonej Górze

Zielona Góra, ul. Jelenia 1a

Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
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Lubuski Ośrodek Profilaktyki I Terapii

Program leczenia substytucyjnego

Zielona Góra, ul. Jelenia 1a

W Zielonej Górze

Ośrodek

Leczenie środowiskowe (domowe)

Profilaktyki

i

Pomocy

Psychiatrycznej "Relacja"

Niepubliczny

Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych

Zdrowotnej
Psychicznego

313, 314

Zakład

Opieki

Poradnia

Zdrowia

Z

Zielona Góra ,ul. Boh. Westerplatte 9/

Zielona Góra, ul. II Armii 30/40

Psychiatrycznym

Oddziałem Dziennym "INTEGRACJA"
Poradnia

zdrowia

psychicznego

dla

dorosłych

Niepubliczny
Zdrowotnej
Psychicznego

Zakład

Opieki

Poradnia

Zdrowia

Z

Zielona Góra, ul. II Armii 30/40

Psychiatrycznym

Oddziałem Dziennym "INTEGRACJA"
Zakład

Opieki

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

Niepubliczny

lub

Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczno,

innymi

całościowymi

zaburzeniami

rozwoju

Oddział

Leczniczo, Rehabilitacyjny "Elfik"
dzienny

terapii

uzależnienia

od

alkoholu

Wojewódzki

Ośrodek

Terapii

Zielona Góra, ul. Wazów 36

Terapii

Zielona Góra, ul. Wazów 36

Terapii

Zielona Góra, ul. Wazów 36

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Zielona Góra, ul. Wazów 42

Uzależnień I Współuzależnienia

Poradnia

terapii

uzależnienia

i

Wojewódzki

Ośrodek

współuzależnienia od alkoholu

Uzależnień I Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia od substancji

Wojewódzki

psychoaktywnych

Uzależnień I Współuzależnienia

Oddział

Zielona Góra, ul. Anieli Krzywoń 16

dzienny

leczenia

zaburzeń

nerwicowych

Ośrodek

Spraw Wewnętrznych I Administracji
W Zielonej Górze
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Poradnia leczenia nerwic

Zielona Góra, ul. Wazów 42

Spraw Wewnętrznych I Administracji
W Zielonej Górze
Poradnia

zdrowia

psychicznego

dla

dorosłych

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Zielona Góra, ul. Wazów 42

Spraw Wewnętrznych I Administracji
W Zielonej Górze

Poradnia

zdrowia

(psychogeriatryczna)

psychicznego

Wojewódzki

Szpital

Specjalistyczny

Zielona Góra, ul. Zamenhoffa 27/4

Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
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Poradnia

zdrowia

psychicznego

dla

Wojewódzki

Szpital

Specjalistyczny

dorosłych w ramach tej placówki funkcjonuje

Dla Nerwowo I Psychicznie Chorych

też Poradnia terapii uzależnień od substancji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

psychoaktywnych

oraz

Poradnia

terapii

uzależnień od alkoholu

Zielona Góra, ul. Zamenhoffa 27/4

Zdrowotnej

Zródło: Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze

Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia psychicznego, a także opieki i pomocy społecznej
dla osób zaburzonych psychicznie realizują dla mieszkańców następujące podmioty:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Działalność Ośrodka obejmuje wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Zielonej
Góry w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Najczęściej realizowane przez MOPS formy
pomocy świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi to zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i zasiłki celowe specjalne, dożywianie w ramach realizacji programu „Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania”, poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne. Duży zakres działalności
stanowi również wszechstronna pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w ramach rehabilitacji
społecznej i zawodowej, kierowana również do osób z zaburzeniami psychicznymi upośledzeniem
umysłowym.. osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, korzystają z dofinansowania do
wyjazdów

na

turnusy

rehabilitacyjne,

likwidację

barier

architektonicznych,

zakup

sprzętu

rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, które przyczyniają się do
poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym.
2. Centrum Usług Opiekuńczych
Centrum swoim działaniem obejmuje najstarszych mieszkańców miasta, którzy ze względu na
wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych. Podstawowym zadaniem Centrum jest utrzymanie tych osób w ich naturalnym
środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.
Pomoc potrzebującym – w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi, realizowana jest w kilku
formach m.in.:
2.1. Usługi opiekuńcze w domu chorego, których rodzaj i zakres uzależniony jest od sytuacji
rodzinnej i zdrowotnej podopiecznego.
2.2. Domy Dziennego Pobytu – w tym jeden ze specjalistycznym oddziałem dla chorych
dotkniętych otępieniem starczym, a w szczególności chorobą Alzheimera.
Do zadań DDP należy:
-

prowadzenie

zajęć

w

ramach

terapii

zajęciowej

dostosowanej

do

psychofizycznych i motorycznych podopiecznych,
- usprawnianie ruchowe,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym mająca za zadanie rehabilitację społeczną,
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- zapewnienie dostępu do pomocy psychiatrycznej oraz psychologicznej,
- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin.
2.3 Ośrodek Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową
i z różnym stopniem upośledzenia intelektualnego. Wśród nich są osoby zaburzone
psychicznie.
Do zadań OTZ należy:
- rozwój umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych
technik terapii zajęciowej,
- kształtowanie samodzielności do życia w środowisku społecznym, zwłaszcza umiejętności
samodzielnego wypełniania ról społecznych,
- usprawnianie ruchowe,
- organizowanie imprez okolicznościowych,
- prowadzenie grup wsparcia dla rodziców.
Prowadzona w placówkach terapia poza farmakologiczna ma na celu poprawę jakości życia
chorych i ich bliskich.
2.4. Prowadzenie stołówki, której zadaniem jest przygotowanie i wydawanie dwudaniowych
posiłków.
2.5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która zaopatruje potrzebujących w różnoraki
sprzęt rehabilitacyjny.
Zakres i rodzaj świadczonej przez Centrum pomocy określa decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zielonej Górze.
2. Środowiskowe Domy Samopomocy
Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w Zielonej Górze są jednostkami organizacyjnymi
Miasta Zielona Góra, realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie
o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Są to ośrodki wsparcia dziennego
pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Ich podstawowym zadaniem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących
w zajęciach wspierająco-aktywizujących, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego
życia.
Priorytetowym celem działalności placówki jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji
i wykluczeniu społecznemu osób chorych psychiczne. Cel ten osiągany jest poprzez przywracanie,
podtrzymywanie oraz rozwijanie i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
i funkcjonowania w rodzinie i lokalnej społeczności. Z racji bardzo zindywidualizowanych potrzeb
uczestników w placówkach prowadzona jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychiatryczna
i społeczna. Specjalistyczna rehabilitacja oraz terapia, jakiej są poddawani uczestnicy przynosi
pozytywne i wymierne efekty w postaci lepszego przystosowania tych osób do funkcjonowania
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w codziennym życiu, zmniejsza ich lęki i napięcia, podnosi samoocenę, przywraca wiarę we własne
możliwości. Stopniowo zwiększa społeczną akceptację dla tej grupy chorych oraz zmniejsza
częstotliwość nawrotów choroby i związanej z tym liczby hospitalizacji.
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Zielona Góra działają Warsztaty Terapii
Zajęciowej

(WTZ)

dla

osób

z

orzeczonym

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności, w szczególności z upośledzeniem umysłowym. Realizują one zadania
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy
sprawności,

niezbędnych

do

prowadzenia

przez

osobę

niepełnosprawną

niezależnego,

samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych predyspozycji z możliwością podjęcia
pracy zawodowej. Działania, które mają sprzyjać temu celowi odbywają się w pracowniach m.in.
gospodarstwa domowego, krawieckiej, stolarskiej, rękodzieła artystycznego, komputerowej. W nich to
realizowane jest rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności
planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz
innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz
specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, albo
szkolenia zawodowego.
4. Domy Pomocy Społecznej
Zielonogórski

system

pomocy

nie

prowadzi

domów

pomocy

społecznej

dla

osób

z zaburzeniami psychicznymi na terenie Zielonej Góry. Podopieczni MOPS kierowani są do domów
pomocy społecznej w całym kraju w zależności od poszczególnych sytuacji. W Zielonej Górze istnieją
2 DPS, które obejmują swoją opieką przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, wśród
mieszkańców są jednak osoby u których występują zaburzenia psychiczne
Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę osobom, które z powodu wieku,
choroby i niepełnosprawności fizycznej nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
Istotnym elementem ich działalności jest praca socjalno – terapeutyczna, dostosowana do
indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników. Domy spełniają wymogi
standardowe, są dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiają korzystanie z
przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, udzielają niezbędnej pomocy w załatwianiu
spraw osobistych, udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomagają
w nawiązywaniu i utrzymaniu kontaktów z rodziną
Działalność Domów ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój mieszkańców poprzez:
podtrzymywanie zdobytych wcześniej umiejętności, rozwój zainteresowań, maksymalne usprawnianie
pod względem psychofizycznym, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi osobowości,
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integrowanie ze środowiskiem lokalnym, przełamywanie barier utrudniających życie osób starszych,
aż do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Działania realizowane przez placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej wspomagane są
i uzupełniane również przez instytucje administracji rządowej i samorządowej, które realizują m.in.
zadania związane z orzecznictwem, poradnictwem zawodowym, wsparciem psychologicznopedagogicznym.
1.Miejski Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności
Wiodącymi zadaniami zespołu są: wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, wydawanie
orzeczeń

o

stopniu

niepełnosprawności

niepełnosprawność i stopień

oraz

wydawanie

legitymacji

dokumentującej

niepełnosprawności. Zadania Zespołu obejmują m.in. prowadzenie

spraw dot. zaburzeń psychicznych, które są związane z naruszeniem sprawności organizmu
spowodowanym przez upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, w tym zaburzenia psychotyczne
oraz całościowe zaburzenia rozwojowe.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia udziela bezpośredniej pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży (formy pomocy
indywidualnej i grupowej)w tym z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy Poradni udzielają
specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, tj. rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i
wychowawcom (treningi, warsztaty dla dorosłych, terapia rodzin, prelekcje, wykłady i inne).
Zadania realizowane przez Poradnię:
- opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną od momentu urodzenia,
- pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz
mocnych stron uczniów, przyczyn zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i
młodzieży,
- wydawanie orzeczenia m.in. o potrzebie:
• kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy (m.in. z uwagi na upośledzenie umysłowe, autyzm),
•indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności Do podjęcia
nauki w szkole (opinia),
• zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim.
- profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
- terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Zielona Góra na lata 2014-2015.
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- prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, szkoły
- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery
zawodowej.
3. Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Biuro oferuje osobom uzależnionym, członkom ich rodzin i wszystkim, którzy doświadczają
trudności życiowych, możliwość skorzystania – bezpłatnie i anonimowo – następujących form
pomocy:
-

indywidualna

alkoholizmem,

pomoc

psychologiczna

uzależnionych

od

i

alkoholu,

zajęcia

grupowe

dla

współuzależnionych

osób
i

zagrożonych

Dorosłych

Dzieci

Alkoholików
- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej,
- zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców, których dzieci piją alkohol i używają
środków zmieniających nastrój lub mają inne zachowania kompulsywne (uzależnienie od
komputera, jedzenia),
- zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu w zaawansowanej
fazie trzeźwienia,
- pomoc prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
osób współuzależnionych, osób z grup ryzyka oraz ofiar i sprawców pr zemocy
W Biurze odbywają się spotkania grup samopomocowych:
- Anonimowych Alkoholików,
- Anonimowych Seksoholików.

4.Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
W ramach prowadzonych zadań Poradnia udziela wsparcia poprzez :
- konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających przemocy i zaniedbania,
- terapia zajęciową dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci,
- pomoc prawną,
- wsparcie i pomoc duchową oferowaną przez kapłana,
- pomoc logopedyczną dla dzieci i dorosłych,
- pomoc doradcy rodzinnego w zakresie naturalnego planowania rodziny,
- terapia rodzin.
5. Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Pracy w ramach realizowanych zadań obejmuje pomocą zarejestrowane osoby
niepełnosprawne. Korzystają one z poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń i dostępnych ofert pracy.
Działania Urzędu Pracy nie wyróżniają w szczególny sposób osób z zaburzeniami psychicznymi.
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6. Placówki systemu oświaty
Szkoły publiczne: podstawowe – 13, gimnazja – 8, ponadgimnazjalne – 9.
Placówki oświatowe realizują szkolne programy profilaktyki, które uwzględniają m.in. zagadnienia
dotyczące zapobiegania sięgania przez dzieci i młodzież po środki psychoaktywne oraz
przeciwdziałania przemocy i agresji.
Prowadzą profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży,
nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów. Udzielają wsparcia i pomocy dzieciom
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i przemocą oraz ich rodzicom, a także dzieciom i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym.
Szczególną rolę w zakresie wsparcia uczniów z zaburzeniami psychicznymi pełnią dwie placówki
szkolne, Zespół Szkół Specjalnych nr 1 oraz Zespół Szkół Ekologicznych.
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 obejmuje wszechstronną opieką dzieci i młodzież posiadające
orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym i głębokim. Każdy z uczniów ma przygotowany indywidualny program nauczania
opracowany na podstawie aktualnej podstawy programowej, zaleceń Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz szczegółowej diagnozy ucznia. Placówka realizuje różnorodne formy udziału
uczniów w zajęciach, w tym nauczanie w systemie klasowym, nauczanie indywidualne na terenie
szkoły, nauczanie indywidualne na terenie domu, nauczanie w zespołach, nauczanie na zajęciach
rewalidacyjno-wychowawczych. W

skład

Zespołu

wchodzi

szkoła

podstawowa,

gimnazjum,

zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy.
Oddziały z klasami integracyjnymi powadzone są w 3 szkołach podstawowych Na każdym
poziomie edukacyjnym są klasy integracyjne, w których zajęcia prowadzi dwoje nauczycieli. Klasa
integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów to uczniowie niepełnosprawni. Na poziomie
gimnazjum z klasami integracyjnymi funkcjonuje Gimnazjum przy Zespole Szkół Ekologicznych.

7. Organizacje pozarządowe realizujące zdania w zakresie promocji i ochrony zdrowia
psychicznego.
Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej „Tęcza”
Stowarzyszenie realizuje następujące działania
- organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej osobom z niepełnosprawnością
umysłową, pomoc ich rodzinom/opiekunom;
- szerzenie idei integracji;
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń;
- dzienna forma aktywizacji społecznej i zawodowej;
- prowadzenie placówek obejmujących swym działaniem osoby z zaburzeniami psychicznymi:
a) Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza”,
b) Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol”,
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c) Ośrodek Wsparcia dla Osób Leczonych Psychiatrycznie,
d) Świetlica Rehabilitacyjno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży z różnymi dysfunkcjami.
Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie możliwie wszechstronnej pomocy i wsparcia
opiekunom i osobom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami pokrewnymi.
W ramach podstawowego celu, Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez szeroko zakresową
współpracę z Centrum Usług Opiekuńczych w tym;
- organizowanie różnych form wsparcia i pomocy w tym prowadzenie działalności integrującej
członków

Stowarzyszenia

poprzez

organizowanie

imprez

kulturalnych,

rekreacyjnych

i towarzyskich,
- popularyzacja wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych
z chorobą Alzheimera,
- wymiana informacji i kształcenie osób opiekujących się osobami z chorobą Alzheimera
- współpraca z odpowiednimi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany
doświadczeń,
- współpraca z innymi organizacjami, ośrodkami medycznymi, naukowymi, instytucjami
i urzędami- w tym organizowanie konferencji naukowych
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie możliwie wszechstronnej pomocy i wsparcia
opiekunom i osobom poprzez;
- udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom/opiekunom

sprawujących opiekę na osobą

z Zespołem Downa,
- organizowanie kolonii, turnusów rehabilitacyjnych, zajęć rehabilitacyjno-usprawniających.
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pewny Brzeg”
- wspieranie i integracja osób chorych psychicznie i ich rodzin,
- organizowanie spotkań z lekarzami między innymi psychiatrą,
-

organizowanie

imprez

informacyjno-integracyjnych

mających

na

celu

przybliżenie

społeczeństwu wiedzy na temat chorób psychicznych.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”
- wszechstronna pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy,
edukacji, rehabilitacji, integracji ze społeczeństwem oraz poprawy zdrowia,
- prowadzenie konferencji, seminariów w celu uświadamiania problemów osób dotkniętych
autyzmem i ich opiekunów,
- realizacja projektów z zakresu terapii, rehabilitacji społecznej i zawodowej na rzecz osób
z autyzmem.
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Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Domowe” im. Św. Pawła
- fachowa m. in. medyczna opieka nad chorymi onkologicznie, którzy różnych powodów
przebywają w domu,
- wsparcie duchowe, medyczne rodzin.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych „Tacy sami”
- realizacja projektów w zakresie rehabilitacji społecznej i edukacji dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością sprzężoną.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Promyk
Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, reprezentowanie ich
interesów oraz udzielanie pomocy w tworzeniu warunków do fizycznego i osobowego rozwoju
niepełnosprawnych, wprowadzania ich w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Inne dotychczas współpracujące z miastem stowarzyszenia, które realizowały działania na rzecz
osób

zagrożonych

uzależnieniem,

współuzależnionych to min;

uzależnionych

od

środków

psychoaktywnych,

osób

Fundacja Bezpieczne Miasto, Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki

Społecznej, Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze, Towarzystwo Integracji
Społecznej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych DROMADER.
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III.

Priorytety Programu

Priorytetami w zakresie zdrowia psychicznego w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2014-2015 dla Miasta Zielona Góra będą:
1. Systematyczna aktualizacja informacji o potrzebach i uwarunkowaniach zdrowotnych
mieszkańców Miasta Zielona Góra.
2. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
3. Wczesna profilaktyka, wykrywanie i wczesne leczenie zaburzeń psychicznych swoistych dla
okresu dzieciństwa i dorastania oraz wczesnych form innych zaburzeń psychicznych i zachowania.
4. 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. Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się
6. Koordynacja zadań związanych z realizacją polityki zdrowotnej Miasta Zielona Góra
w zakresie zdrowia psychicznego.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi są bardzo często spychane na margines życia społecznego,
bywają szykanowane, wyśmiewane i nieakceptowane przez ludzi z ich otoczenia, a nawet swoich
bliskich. Podejmowane działania pozwolą zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi lepszy
dostęp do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki w środowisku rodzinnym. Osiągniemy to dzięki
rozwojowi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zwiększeniu dostępności do różnorodnych form
wsparcia udzielanego osobom z zaburzeniami psychicznymi.
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IV.

Cele Programu

Cel główny 1
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
Cel operacyjny:
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.
ZADANIA

REALIZATORZY I
PARTNERZY

WSKAŹNIKI EWALUACJI

1.1.Organizowanie
pogadanek, debat
społecznych, zajęć
warsztatowych z
wykorzystaniem form
audiowizualnych
podejmujących tematykę
istoty
chorób
psychicznych,
ich
następstw w przypadku
nieleczenia,

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
niepełnosprawnych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych,
 PUP,
 PPP,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 DPS,
 ŚDS,
 WTZ,
 szkoły,
 organizacje
pozarządowe

 liczba i rodzaj
działań edukacyjno
- informacyjnych,

1.2. Organizowanie imprez
o
charakterze
integracyjnym,
dni otwartych w placówkach
świadczących
pomoc
osobom z zaburzeniami
psychicznymi promujących
możliwości
i zdolności tych osób, w tym
podejmujących
problematykę
promocji
zdrowia psychicznego, walki
z nałogami (m.in. poprzez
wystąpienia
problemów
związanych
z
uzależnieniami,
przeciwdziałanie

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
społecznych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych,
 PUP,
 PPP,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,

 liczba i rodzaj
działań o charakterze
integracyjnym

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 zagospodarowanie
czasu,
wolnego
od
nadużywania alkoholu,
używek ,
 zmniejszenie ryzyka
wystąpienia zaburzeń
psychicznych.

 wysokość
udzielonych
dotacji
na zadania z zakresu
wspierania
osób
i rodzin znajdujących
się w grupie ryzyka
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alkoholizmowi i zwalczanie
narkomanii,
konkursy
plastyczne, konkursy o
tematyce
zapobiegającej
uzależnieniom,
rozdawnictwo broszur i
ulotek edukacyjnych).

 DPS,
 ŚDS,
 WTZ,
 szkoły,
 organizacje
pozarządowe

1.3.Podejmowanie działań
w zakresie promocji zdrowia
psychicznego
i
zapobiegania zaburzeniom
psychicznym
ze
szczególnym
uwzględnieniem dzieci i
młodzieży w tym m in:
- działania zmierzające do
upowszechnienia wiedzy o
zaburzeniach i chorobach
psychicznych,
- działania sprzyjające
postawom zrozumienia i
akceptacji
oraz
przeciwdziałające
dyskryminacji wobec osób z
zaburzeniami psychicznymi,
- specjalistyczne formy
edukacyjne dla nauczycieli
mające
na
celu
rozpoznawanie pierwszych
symptomów (zwiastunów)
zaburzeń
psychicznych
dzieci,
- psychoedukacja dzieci i
młodzieży,
rodziców
i
nauczycieli
(promocja
zdrowego stylu życia),
tematyczne
formy
warsztatowe dla młodzieży
(m.in. treningi radzenia
sobie ze stresem),
realizacja
autorskich
programów
psychoprofilaktycznych,
- prowadzenie programów
profilaktycznych dla ofiar
przemocy, katastrof i klęsk
żywiołowych
oraz
programów
zapobiegania
przemocy w rodzinie, szkole
i środowisku lokalnym.

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
społecznych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych,
 PUP,
 PPP,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 DPS, ŚDS,
 WTZ,
 szkoły,
 organizacje
pozarządowe

 liczba i rodzaj
podjętych działań

1.4. Wspólna praca nad
promocją zdrowia
psychicznego;

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.

 liczba wspólnych
spotkań/.podjętych
działań

 liczba
korzystających
wsparcia

osób
ze

 zapobieganie
zaburzeniom
psychicznym u dzieci i
młodzieży
 poprawa
stanu
zdrowia
psychicznego
osób dorosłych
 podniesienie
stanu
wiedzy zarówno wśród
osób zajmujących się
zawodowo
zdrowiem
psychicznym jak i wśród
ogółu społeczeństwa
 współpraca pomiędzy
osobami z zaburzeniami
psychicznymi
ich
rodzinami
a
środowiskiem szkolnymi
lokalnym

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Zielona Góra na lata 2014-2015.

 ochrona
zdrowia i
zapobieganie
zaburzeniom
psychicznym
wśród

17
społecznych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych,
 PUP, PPP,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 DPS, ŚDS,
 WTZ,
 szkoły,
 zaangażowanie
podmiotów z różnych
szczebli:
organizacji
pozarządowych, sektora
publicznego
i
prywatnego.

różnych grup społecznych
i wiekowych.

Cel operacyjny :
1.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
1.2.1.Podniesienie
świadomości społecznej
na
temat
zjawiska
przemocy w rodzinie,
szkole,
środowisku
lokalnym

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
społecznych,
 we
współpracy
z
MOPS i jednostkami mu
podległymi,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 PPP,
 szkoły,
 organizacje

 liczba
działań.

i

rodzaj

 ograniczenie
liczby
zachowań negatywnych

 liczba
osób
korzystających
ze
wsparcia

pozarządowe
1.2.2.Zmniejszenie
negatywnych
skutków
przemocy u osób, które jej
doznają

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
społecznych,
 we
współpracy
z
MOPS i jednostkami mu
podległymi,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania

 liczba
działań.

i

rodzaj

 liczba
osób
korzystających
ze
wsparcia
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1.2.3.Usprawnienie
przepływu
informacji
pomiędzy instytucjami i
organizacjami
zajmującymi
się
problemem przemocy w
rodzinie

Problemów
Alkoholowych,
 PPP,
 szkoły,
 organizacje
pozarządowe
 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
społecznych,
 we
współpracy
z
MOPS i jednostkami mu
podległymi,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 PPP,
 szkoły,
 organizacje
pozarządowe.

 liczba i rodzaj
utworzonych danych
 liczba
zorganizowanych
spotkań
przedstawicieli
jednostek
działających
w
obszarze
zdrowia
psychicznego

 poszerzenie informacji
na temat ochrony zdrowia
psychicznego
pomiędzy
instytucjami i organizacjami
zajmującymi się problemem
przemocy w rodzinie

Cel operacyjny:
1.3. Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
1.3.1.Realizacja lokalnych
programów informacyjnoedukacyjnych sprzyjających
postawom zrozumienia i
akceptacji
oraz
przeciwdziałających
dyskryminacji wobec osób
z
zaburzeniami
psychicznymi

1.3.2.Kształtowanie
właściwych postaw wobec
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi w domu, w
środowisku
lokalnym
i

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
społecznych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych,
 PUP, PPP,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 DPS, ŚDS,
 WTZ,
 szkoły,
 organizacje
pozarządowe.

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
społecznych,

 liczba
zrealizowanych
lokalnych
programów
informacyjnoedukacyjnych

 poprawa
funkcjonowania osób z
zaburzeniami psychicznymi
w
rodzinie,
szkole,
środowisku lokalnym

 liczba
udzielonych wsparć
,
 liczba
utworzonych grup

 poprawa
funkcjonowania osób z
zaburzeniami psychicznymi
w
rodzinie,
szkole,

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Zielona Góra na lata 2014-2015.

 podniesienie
świadomości mieszkańców
miasta
na
temat
funkcjonowania osób z
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szkole,
tworzenie
pozytywnego
wizerunku
osób
zaburzonych
psychicznie
poprzez:
poprzez:
- inicjowanie, wspieranie i
organizowanie
prelekcji,
warsztatów dla uczniów
szkół,
- inicjowanie, wspieranie i
realizacja programów dla
nauczycieli i wychowawców
dot. pracy z dzieckiem z
zaburzeniami psychicznymi
i rozwojowymi,

 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych,
 PUP, PPP,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 DPS, ŚDS,
 WTZ,
 szkoły,
 organizacje
pozarządowe.

wsparcia,
 liczba i rodzaj
działań

- inicjowanie, wspieranie i
tworzenie grup wsparcia
dla
rodziców
dzieci
z
zaburzeniami
psychicznymi oraz osób
zajmujących się osobami
dorosłymi z zaburzeniami
psychicznymi,
- inicjowanie, wspieranie i
organizowanie
prelekcji,
pogadanek
wg
zapotrzebowania
środowiska.
- inicjowanie, wspieranie i
organizowanie
zajęć
integracyjnych,
promowanie
wśród
mieszkańców
Miasta
działalności
instytucji
publicznych i organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów sprawujących
opiekę
nad
osobami
dotkniętymi chorobami i
zaburzeniami
psychicznymi,
- podejmowanie działań na
rzecz promowania praw i
uprawnień
osób
z
zaburzeniami psychicznymi

Cel operacyjny:
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1.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
1.4.1.
Opracowanie
i
systematyczna aktualizacja
listy jednostek poradnictwa
specjalistycznego
dotyczącego
pomocy
społecznej
i
profilaktyki
uzależnień
oraz
wykazu
podmiotów działających w
obszarze
wsparcia
w
kryzysie psychicznym

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
osób
niepełnosprawnych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
PPP.

 liczba jednostek
poradnictwa
specjalistycznego

 poprawa skuteczności
udzielania pomocy dla osób
w
stanach
kryzysu
zagrażającego
zdrowiu
psychicznemu

1.4.2. Realizacja zadań w
ramach istniejącej struktury
ośrodków
pomocy
kryzysowej
oferujących
poradnictwo i pomoc w
stanach
kryzysu
zagrażającego
zdrowiu
psychicznemu,

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
osób
niepełnosprawnych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Biuro Pełnomocnika
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 PPP.

 liczba i rodzaj
prowadzonych
działań,

 poprawa skuteczności
udzielania pomocy dla osób
w
stanach
kryzysu
zagrażającego
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.
Cel operacyjny:
2.1.Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
2.1.1.Przeciwdziałanie
fragmentaryzacji,
niedostępności i
nieciągłości opieki,
indywidualnej i
strukturalnej
nierówności,
naznaczaniu i wykluczeniu
społecznemu osób z
zaburzeniami psychicznymi.
poprzez utworzenie sieci
centrów/ośrodków zdrowia
psychicznego,
zapewniających
kompleksową
(w
tym
szpitalną)
opiekę
dla

 komórka
organizacyjna
Urzędu
Miasta
Zielona
Góra
właściwa ds. osób
niepełnosprawnych,

 liczba utworzonych
centrów/ośrodków
zdrowia psychicznego,


Centrum
Usług
Opiekuńczych

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Zielona Góra na lata 2014-2015.

 objecie
określonego
terytorium i przejęcie przez
nie odpowiedzialności za
zapewnienie i koordynację
opieki.

21
mieszkańców
(dorosłych
oraz dzieci i młodzieży)
2.1.2.Utworzenie
centrum
zdrowia psychicznego o
zasięgu powiatowym

 prezydent
Miasta
we
współpracy
ze
starostą
zielonogórskim



utworzenie
centrum
zdrowia
psychicznego

 uchwała intencyjna rady
Miasta

Cel operacyjny
2.2. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
2.2.1.Poszerzenie,
zróżnicowania
i
unowocześniania
pomocy
i
oparcia
społecznego dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi.

 komórka
organizacyjna Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa ds. osób
niepełnosprawnych,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych.

 liczba i rodzaj form
pomocy
i
oparcia
społecznego

 zwiększenie rodzaju i
jakości usług dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi,
 poprawa
funkcjonowania rodzin osób
z
zaburzeniami
psychicznymi

2.2.2.Zwiększenie
dostępności do ośrodków
wsparcia i samopomocy
poprzez:

 MOPS
z jednostkami mu
podległymi,
 komórka
organizacyjna Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa ds. osób
niepełnosprawnych,
 Centrum
Usług
Opiekuńczych.

 liczba

 ograniczenie tendencji
do bierności,
izolacji i
wykluczenia,
 zwiększenie
zasięgu
aktywności
wolontariatu
społecznego,
 wzmocnienie
roli
organizacji
samopomocowych,
 pobudzenie
inicjatyw
samopomocowych,
 zwiększenie rodzaju i
jakości usług dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi,
 poprawa
funkcjonowania rodzin osób
z
zaburzeniami
psychicznymi

1.
Kontynuowanie
działalności
środowiskowych domów
samopomocy (ŚDS),
2. Poszerzenie obszaru
działania ŚDS o miejsca
całodobowe oraz liczbę
uczestników,

korzystających
określonych

osób
z
form

pomocy.

3. Utworzenie mieszkań
chronionych dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi,
4.
Kontynuowanie
działalności
domów
pomocy społecznej utrzymanie wymaganych
przepisami standardów w
zakresie
warunków
bytowych,
usług
wspierających i opieki,
5. Zwiększenie ilości
Domów
Dziennego
Pobytu
dla
osób
starszych,
6.
Inicjowanie
i
wspieranie
tworzenia
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grup
samopomocy
i
innych
ośrodków
wsparcia dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi,
7.
Kontynuowanie
działalności warsztatów
terapii zajęciowej,
8. Zwrócenie szczególnej
uwagi
na
pomoc
świadczoną osobom i
rodzinom z zaburzeniami
psychicznymi
i
upośledzeniem
umysłowym, w ramach
zadań
realizowanych
przez MOPS,
9. Zwiększenie liczby
udzielanych porad przez
specjalistów
w
Poradniach:
Zdrowia
Psychicznego,
PsychologicznoPedagogicznej
i
Leczenia Uzależnień pod
warunkiem zapewnienia
odpowiedniego
kontraktowania
świadczeń
przez
Narodowy
Fundusz
Zdrowia,
10. Uwzględnienie w
projektach
różnych
działań
przy
udziale
środków unijnych dla
potrzeb
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi,
11. Uwzględnienie w
planowanych
szkoleniach
kadry
pomocy
społecznej
specyfiki
pracy
z
osobami
chorymi
psychicznie,
Umożliwienie
skorzystania
ze
specjalistycznych
szkoleń,
kursów
podnoszących
kwalifikacje
zawodowe
personelu w zakresie
ochrony
zdrowia
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psychicznego.

 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi,
 komórka
organizacyjna Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa ds. osób
niepełnosprawnych,
 Centrum
Usług
1. Udzielanie dotacji na Opiekuńczych.
realizację
zadań  organizacje
publicznych organizacjom pozarządowe
pozarządowym oraz w
ramach
otwartego
konkursu
ofert
na
wykonanie
zadań
publicznych,

 wysokość
przeznaczonych
środków finansowych

 zaspokojenie
potrzeb
życiowych
osób
z
zaburzeniami psychicznymi
 poprawa
funkcjonowania osób z
zaburzeniami psychicznymi
w środowisku rodzinnym
szkolnym i lokalnym

 MOPS
wraz
z
jednostkami
mu
podległymi,
 organizacje
pozarządowe

 liczba
i
rodzaj
działań
 liczba osób, którym
udzielono pomocy

 zabezpieczenie potrzeb
życiowych
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi w formie
opieki
higienicznej
i
pielęgnacyjnej.
 zwiększenie rodzaju i
jakości usług dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

 MOPS
wraz
z
jednostkami
mu
podległymi,
 organizacje
pozarządowe

 liczba osób, którym
udzielono pomocy
 wielkość pomocy

 wsparcie
materialne,
poprawa sytuacji bytowej
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi.

2.2.3.Wspieranie
finansowe
samopomocowych
projektów
służących
rozwojowi form oparcia
społecznego dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi poprzez:

2.
Udzielanie
dofinansowania na
rehabilitację
społeczną
osób niepełnosprawnych
w tym z zaburzeniami
psychicznymi.
2.2.4.Specjalistyczne
usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania –
1.
Wspieranie
instytucji i organizacji
pozarządowych
w
zakresie
zapewnienia
osobom
z
zaburzeniami
psychicznymi
specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu
zamieszkania.
2.
Promowanie idei
środowiskowego modelu
psychiatrycznej
opieki
zdrowotnej.

2.2.5. Pomoc rzeczowa –
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2.2.6.Doskonalenie form
pomocy
rzeczowej,
zmierzającej do wsparcia
materialnego

 MOPS
wraz
z
jednostkami
mu
podległymi,
 organizacje
pozarządowe

 liczba osób, którym
udzielono pomocy
 wielkość pomocy

 polepszenie
sytuacji
bytowej
osób
z
zaburzeniami psychicznymi

Cel operacyjny
2.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
 PUP,
 liczba
i
rodzaj
działań,
 WTZ,
 MOPS
z  liczba osób, którym
jednostkami
mu udzielono pomocy,
podległymi.
 wielkość pomocy
 oraz
komórka  liczba osób, które
organizacyjna Urzędu uzyskały pracę
Miasta Zielona Góra
właściwa
ds.
osób
niepełnosprawnych,
 organizacje
1.
Prowadzenie pozarządowe,
pośrednictwa
pracy,
poradnictwa
zawodowego, informacji
zawodowej
oraz
aktywnego poszukiwania
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych,
w
tym osób z zaburzeniami
psychicznymi.
2.3.1.
Rozwój
zróżnicowanych
form
wspieranego
zatrudnienia
i
przedsiębiorczości
społecznej
dostosowanych
do
potrzeb
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi

2.
Pomoc
osobom
niepełnosprawnym,
w
tym
z
zaburzeniami
psychicznymi,
bezrobotnym
i
poszukującym pracy w
zdobyciu
nowych
kwalifikacji zawodowych
zwiększających szansę
na
uzyskanie
zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej.
1. 3.Podejmowanie starań
na
rzecz
tworzenia
miejsc pracy dla osób z
zaburzeniami
psychicznymi
poza
otwartym rynkiem pracy
2. 4.
Współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi,
fundacjami
oraz
agencjami zatrudnienia
działającymi na rzecz
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osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji
zawodowej.
5. Propagowanie idei
zróżnicowanych
form
wspieranego
zatrudnienia
i
przedsiębiorczości
społecznej
dostosowanych
do
potrzeb
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi.
6.Realizacja programów
projektów finansowanych
ze
środków
zewnętrznych
2.3.2.Kampania
szkoleniowoinformacyjna
adresowana
do
pracodawców,
promująca zatrudnianie
osób z zaburzeniami
psychicznymi.
1.
Zachęcanie
pracodawców
do
zatrudniania
osób
niepełnosprawnych
z
zaburzeniami
psychicznymi
na
otwartym i chronionym
rynku pracy.

 PUP,
 WTZ,
 MOPS
z
jednostkami
mu
podległymi.
 oraz komórka
organizacyjna Urzędu
Miasta Zielona Góra
właściwa ds. osób
niepełnosprawnych

 liczba
działań.

i

rodzaj

 zwiększenie
zatrudnienia
osób
z
zaburzeniami psychicznymi
 poprawa
sytuacji
materialnej
osób
z
zaburzeniami psychicznymi

2. Propagowanie idei
promującej zatrudnianie
osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Cel operacyjny
2.4. Sprawozdawczość w zakresie różnych form opieki i pomocy.
 komórka
organizacyjną
Urzędu
Miasta Zielona Góra ds.
osób
niepełnosprawnych..

 corocznie, w terminie
do 10 kwietnia, podmioty
realizujące Program będą
przesyłać do Urzędu
Miasta Zielona Góra,
informacje dot. realizacji
zadań
w
roku
poprzednim,
 do 15 maja każdego
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 Poprawa
skuteczności
działań
na rzecz osób z
zaburzeniami
psychicznymi poprzez
efektywnie
skoordynowane
działania
dzięki
zgromadzonym
informacjom
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roku będzie opracowane
roczne sprawozdanie z
wykonania zadań ujętych
w Programie w roku
poprzednim wg informacji
przekazanych
przez
podmioty
realizujące
poszczególne zadania.

V.

Źródła finansowania Programu

Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Miasta Zielona Góra na lata 2014-2015 będą środki finansowe z budżetu Miasta Zielona Góra,
Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeniodawców usług medycznych, budżetu państwa (w tym
PFRON).
VI.

Monitoring i ewaluacja

W celu kontroli stopni realizacji Programu oraz wyniku podjętych działań niezbędne jest
prowadze4nie monitoringu i dokonywanie ewaluacji, dzięki której uzyskamy informację czy osiągnięte
zostały zakładane rezultaty.
Realizację zaplanowanych działań monitorować będzie komórka organizacyjne Urzędu Miasta
Zielona Góra ds. osób niepełnosprawnych, na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów
uczestniczących w realizacji Programu.
Wskaźniki będą systematycznie mierzone do sprawozdania corocznie składanego do 15 maja, za
rok poprzedni. Ostateczne efekty zostaną przedstawione po zakończeniu okresu realizacji Programu.
VII.

Zespół opracowujący Program

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Zielona Góra na lata 2014-2015 został
opracowany przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 981.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 05 listopada 2013 r. w składzie:
1) Wioleta Haręźlak – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Społecznych - przewodnicząca
zespołu;
2) Krzysztof Woźniak- główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Wydziale Oświaty i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra - sekretarz;
3) Maria Wilczyńska - Mikulska – inspektor ds. ochrony zdrowia, spraw społecznych i uzależnień
w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra – członek;
4) Renata Teodorczyk - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
członek;
5) Izabela Kraśko – kierownik Działu Opieki nad Rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze – członek;
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6) Elżbieta Michałowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze- członek;
7) Elżbieta Sochacka - Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze- członek;
8) Jolanta Cyrankowska- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze – członek.

VIII.

Bibliografia

Obowiązki powiatu w zakresie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego wyznaczają
następujące akty prawne:
1) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych w tym:
a) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
b) analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;
c) promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu;
d) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców;
e) inicjowanie

i udział

w wytyczaniu

kierunków

przedsięwzięć

lokalnych

zmierzających

do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;
f)

podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców;

g) wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;
h) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na
rzecz ochrony zdrowia;
i)

przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu
programach zdrowotnych;

5) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którą do zadań własnych powiatu
należy opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania problemów społecznych ze
szczególnym

uwzględnieniem

programów

pomocy

społecznej,

wspierania

osób

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka;
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6) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
8) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
10) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego określiło strategię działań mających na celu ograniczenie
występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

W ICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kamiński
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