
  
Uchwała Nr XIX/225/12

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2012 2015.

    Na podstawie  art.18  ust.2,  pkt  15  ustawy z  dnia  8 marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) w związku z art.  1, art.  2 ust.  4 pkt 1  ustawy 
z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego (t.j.  Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  231,  poz.  1375 
z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w  sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Nr 24 poz. 128 ) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala:

§ 1
Przyjmuje  się  Gminny  Program  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na  lata  2012  -  2015 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            /Marek Prubant/



                                                                                                           Załącznik do Uchwały Nr XIX/225/12
                                                                                                           Rady Gminy  Wręczyca Wielka 
                                                                                                           z dnia 30 listopada 2012r.
                                                                                                                

„ … zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami  
psychicznymi należy do obowiązków państwa …”

       Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego( tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375.)

Gminny    Program   
Ochrony   Zdrowia Psychicznego 

na lata 2012 - 2015
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1. Wprowadzenie

      Według  Światowej  Organizacji  Zdrowia,  zdrowie  psychiczne  jest  stanem  dobrego 
samopoczucia,  w  którym  człowiek  wykorzystuje  swoje  zdolności,  radzi  sobie  ze  stresem  w 
codziennym życiu, wydajnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty.  
Zdrowie psychiczne można ujmować w dwóch wymiarach:

– pozytywne zdrowie psychiczne – to dobrostan jednostki i takie zasoby, które umożliwiają 
radzenie sobie z przeciwnościami i unikanie załamania stanu zdrowia (wysoka samoocena, 
twórcze radzenie sobie z trudnościami, optymizm, poczucie panowania nad sytuacją i inne),

– negatywne zdrowie psychiczne – wiąże się  z objawami negatywnymi,  określanymi jako 
psychologiczny dystres i występowaniem zaburzeń psychicznych.

Pozytywne  zdrowie  psychiczne  oznacza  m.in.  rozwijanie  swoich  mocnych  stron,  czyli  takich 
kompetencji,  które  umożliwiają  konfrontację  i  harmonijne  przechodzenie  przez  negatywne  lub 
stresujące wydarzenia życiowe. Jest nieodłączną częścią ogólnego zdrowia jednostki, odzwierciedla 
równowagę między jednostką a środowiskiem1.
       Zgodnie z  art.  3.  ust.  1  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  mówiąc o osobach z 
zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby:
      -     chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne);

– upośledzone umysłowo;
– wykazujące  inne  zakłócenia  czynności  psychicznych,  które  zgodnie  ze  stanem  wiedzy 

medycznej  zaliczane  są  do  zaburzeń  psychicznych,  a  osoba  ta  wymaga  świadczeń 
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki.

     Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pt. „Zdrowie psychiczne: nowe rozumienie, 
nowa nadzieja”  z  2001 r.  wśród zaburzeń psychicznych i  zaburzeń zachowania  wymienia jako 
najczęściej  występujące:  depresję,  schizofrenię,  zaburzenia  zachowania,  zaburzenia  na  tle 
alkoholowym i  narkotykowym oraz  samookaleczenia.  Według tego raportu  większość  zaburzeń 
psychicznych  i  zaburzeń  zachowań  powodują  interakcje  pomiędzy  czynnikami  biologicznymi, 
psychologicznymi oraz socjalnymi.
       Z  perspektywy  socjologicznej  lista  potencjalnych  i  realnych  zagrożeń  dla  zdrowia 
psychicznego jest  znaczna i  obejmuje takie  problemy,  jak bezrobocie,  warunki pracy i  życia w 
połączeniu z biedą,  rosnącą gwałtownie emigracją zarobkową, zaburzenia więzi społecznych, w 
tym  deficyt  wsparcia  psychospołecznego  i  solidarności,  zjawisko  wykluczenia  społecznego  w 
połączeniu  z  rosnącymi  zróżnicowaniami  społeczno-ekonomicznymi,  proces  starzenia  się 
społeczeństwa  polskiego  z  jednoczesnym  niżem  demograficznym,  znaczne  rozmiary 
przestępczości,  w tym zorganizowanej,  nasilenie  zjawisk  korupcyjnych,  katastrofy  ekologiczne, 
naturalne  i  komunikacyjne,  poczucie  zagrożenia  nieuleczalnymi  chorobami  i  zagrożenie 
międzynarodowym terroryzmem.
Szacuje się, że około 30% populacji może doświadczyć w pewnym momencie życia zaburzeń w 
zdrowiu psychicznym. Większość z tych ludzi radzi sobie bez żadnej pomocy medycznej, jednakże
10% potrzebuje i  szuka wsparcia  w opiece zdrowotnej,  a  około 1% z nich zapada na zdrowiu 
psychicznym na dłuższy czas.
      Zaburzenia psychiczne i zachowania generują ogromne i długofalowe koszty ekonomiczne, z 
których mierzalne są chociażby potrzeby systemu ochrony zdrowia,  pomocy społecznej,  koszty 
utraconego zatrudnienia i  zmniejszonej  produktywności,  koszty przestępczości  i  bezpieczeństwa 
publicznego oraz negatywnych skutków przedwczesnej śmiertelności.2

     Problemy ochrony zdrowia psychicznego są jednym z najważniejszych,  ale niestety ciągle 
niedocenianych  w  Polsce  zagadnień  zarówno  w  zakresie  profilaktyki,  jak  i  postępowania 
diagnostycznego,  terapeutycznego  i  rehabilitacji  osób  z  problemami  psychicznymi.  Najczęściej 
występującą chorobą psychiczną jest schizofrenia. 

1 Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia , Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011,s.10.
2 Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia , Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011, s.6
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        Liczbę osób cierpiących na schizofrenię w Polsce szacuje się na 400 000, ale  jedynie 2% 
spośród tych osób jest zatrudnionych a większość 72% nie pracuje w ogóle, żyją na marginesie 
społeczeństwa,  co  oznacza  ogromne  koszty  społeczne  i   ekonomiczne.  
        W odczuciu społecznym (badanie CBOS 2005) chorzy psychicznie traktowani są gorzej niż 
inni, przede wszystkim jeśli chodzi o prawo do pracy i zatrudnienia oraz poszanowanie godności 
osobistej.  Obserwacje  kliniczne  dowodzą,  że  dyskryminacja  utrudnia  powrót  do  zdrowia  i 
odzyskanie pozycji społecznej. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2001 i 2005 r. wynika, 
że 26% Polaków nie słyszało w ogóle o schizofrenii, ponad 60% wie o tej chorobie niewiele, a 
prawie  40% odczuwa obawy przed  kontaktem z  osobą  chorą  psychicznie.  Ponad  2/3  Polaków 
uważa,  że  jest  to  choroba,  którą  należy  ukrywać.  Brak  wiedzy na  temat  chorób  psychicznych 
skutkuje  brakiem  tolerancji,  strachem,  dyskryminacją  osoby  chorej  i  jej  izolacją  społeczną.
      Troska  o  jakość  życia  chorych jest  etycznym obowiązkiem każdego społeczeństwa.  Ten 
niezaprzeczalny fakt został podkreślony między innymi w Światowym Raporcie Zdrowia WHO z 
2001  roku,  gdzie  czytamy,  że  „nie  ma  usprawiedliwienia  dla  wykluczania  ludzi  cierpiących  z 
powodu chorób psychicznych”.

     Współcześnie  mamy  o  wiele  więcej  nowych  zagrożeń  dla  zdrowia  psychicznego  niż 
kilkadziesiąt  lat  temu. Profesor   Janusz Heitzmana podkreśla,  iż:   „W Polsce  narasta  poczucie 
indywidualnej słabości psychicznej i bezradności wobec zagrożeń wynikających z braku poczuci 
indywidualnej  ekonomicznej  stabilności.  Życie  w  stałym  poczuciu  niepewności  zawodowej  i 
pracowniczej rodzi przekonanie o nietrafności życiowych wyborów, o nieprzydatności zdobytego 
wykształcenia  i umiejętności. Brak perspektywicznego poczucia ekonomicznego bezpieczeństwa, 
brak nadziei na stabilną pracę, na bezpieczną starość, na wystarczające zabezpieczenie emerytalne, 
na  spłatę  zaciągniętych  kredytów  rodzi  jednostkowe  poczucie  lęku,  przygnębienia.  Narasta 
przekonanie o własnej intelektualnej mizerności i niewydolności. Człowiek zaczyna zamykać się w 
kręgu przeżywanego poczucia klęski eskalującego lęk i depresję”.3 

     Według badań  CBOS,   aż  85  proc.  Polaków ocenia  warunki  życia  w naszym kraju  jako 
szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Powodem jest obawa przed bezrobociem (wskazuje na to 77 
proc.  ankietowanych),  kryzys  rodziny (47 proc.)  i  bieda (41 proc.).  Z kolei  38 proc.  badanych 
obawia się uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

    Z  danych  statystycznych  przedstawionych  w  Narodowym  Programie  Ochrony  Zdrowia 
Psychicznego  wynika,  że  w  ciągu  18  lat,  od  1990-2007r,  wskaźnik  rejestrowanego 
rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119 %: ( z 1.629 do 3.571 na 100 tys. ludności) 
w opiece ambulatoryjnej i o 50 % ( z 362 do 542 na 100 tys. ludności) w opiece stacjonarnej. 

Na dzień dzisiejszy:

– ok. 1,5 mln obywateli regularnie zgłasza się do placówek lecznictwa psychiatrycznego;
– ok.  40%  obywateli  odczuwa  w  ciągu  życia  potrzebę  psychiatrycznej  i  psychologicznej 
pomocy;
– o 73% wzrósł  wskaźnik osób zgłaszających się  z  zaburzeniami  psychicznymi do opieki 
ambulatoryjnej (dane z lat 1997-2006);
– o 41% wzrósł wskaźnik wymagających opieki całodobowej;
– do  poradni  i  szpitali  najczęściej  trafiają  osoby  z  depresją,  zaburzeniami  lękowymi  i 
schizofrenią;
– do szpitali najczęściej trafiają osoby z zaburzeniami alkoholowymi i depresją;
– tygodniowo do statystycznej poradni zgłasza się około 100 pacjentów;
– miesięcznie do statystycznej Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zgłasza się 
ok. 100 pacjentów. Mają oni  kłopoty i zaburzenia związane m.in.  z agresywnym zachowaniem, 
odżywianiem oraz tłumieniem negatywnych emocji. Zazwyczaj nie wymagają leczenia szpitalnego. 

3   Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków – Janusz Heitzman, Nauka 4/2010.
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Równocześnie z badań  wynika,  że 10% z 9 mln dzieci i  młodzieży do 18 lat wymaga opieki i 
pomocy psychiatryczno-psychologicznej4. 

Z uwagi na rozmiar i dynamikę tych problemów, opracowanych zostało szereg diagnoz i 
dokumentów między innymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację 
Zdrowia,  Unię Europejską,  a  także Polskę,  w których zostały określone cele,  zadania i  modele 
promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.
   Podstawowym dokumentem polskim odnoszącym się  bezpośrednio  do  ochrony zdrowia 
psychicznego Polaków jest Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego z 
późniejszymi zamianami (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz. 1375) oraz Rozporządzenie Rady 
Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2010  r.  w  sprawie  Narodowego  Programu  Ochrony  Zdrowia 
Psychicznego (Dz.U. z dnia 3 lutego 2011 r.).
    Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ochronę zdrowia psychicznego 
zapewniają  organy  administracji  rządowej  i  samorządowej  oraz  instytucje  do  tego  powołane. 
Ponadto,  w  działaniach  z  zakresu  ochrony  zdrowia  psychicznego  mogą  uczestniczyć 
stowarzyszenia  i  inne  organizacje  społeczne,  fundacje,  samorządy  zawodowe  oraz  grupy 
samopomocy pacjentów i  ich  rodzin,  a  także  inne  osoby fizyczne  i  prawne.  W tym aspekcie, 
ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na (art.2, ust.1. ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego) :
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym;
2) zapewnianiu 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)  kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami  psychicznymi,  właściwych postaw społecznych,  a 
zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
  
     Powyższe zadania są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia  Psychicznego,  którego  zapisy  stanowią  podstawę  opracowania  Gminnego  Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.
W programie uwzględniono główne zadania przewidziane do wykonania przez samorządy gmin, tj.:
      1) opracowanie i wdrożenie programów promocji zdrowia psychicznego;

2) zapobieganie  zaburzeniom  psychicznym  przez  opracowanie  programów  zapobiegania 
przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym;

3) przygotowanie  i  realizacja  lokalnych  programów  informacyjno  –  edukacyjnych 
sprzyjających  postawom  akceptacji  i  zrozumienia  wobec  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi;

4) utworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w 
stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu;

5) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
6) opracowanie i realizacja lokalnego programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania 

pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
7) zwiększenie  udziału  zagadnień  zatrudnienia  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  w 

działalności powiatowych urzędów pracy.
     Niniejszy Program zawiera   częściową diagnozę  stanu zdrowia  mieszkańców gminy,  cele 
polityki  zdrowotnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  psychicznego  oraz   propozycję  planowanych 
działań w obszarze zdrowia psychicznego skierowanych do  mieszkańców gminy.

4 Zagrożenia stanu zdrowia psychicznego Polaków – Janusz Heitzman, Nauka 4/2010.

4



2. Aspekty  prawne  odnoszące  się  do  działań  z  zakresu  ochrony  zdrowia 
psychicznego

Podstawą prawną do działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego są: 
1) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Z 2011r. Nr 231, poz.  
1375); 

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.  
zm.); 

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  
zm.), określająca zadania własne gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony 
zdrowia; 

4)  ustawa z  dnia  27  sierpnia  2004 r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanej  ze  środków 
publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); 

5) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), zadania własne gminy realizowane są w oparciu o 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj.Dz. U. z 2012r. poz. 124), zadania 
własne gminy realizowane są w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii; 

7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180,  
poz.  1493  z  późn.  zm.),  zadania  własne  gminy  realizowane  są  w  oparciu  o  Gminny  Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

3.    Diagnoza obszaru objętego Programem

      Niezwykle  istotne znaczenia  dla  długoterminowych działań  w obszarze ochrony zdrowia 
psychicznego mają prognozy demograficzne. Wyniki długookresowej prognozy ludności Polski na 
lata 2008-2035 Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w perspektywie kolejnych 26 lat,  
liczba ludności Polski będzie systematycznie zmniejszać się, przy czym tempo tego spadku będzie 
coraz wyższe wraz z upływem czasu.
Rezultatem  przemian  w  procesach  demograficznych,  a  przede  wszystkim  głębokiej  depresji 
urodzeniowej w latach 90. oraz na początku tego stulecia, jest gwałtowne zmniejszanie się liczby 
dzieci i młodzieży (0-17 lat). W 1990 r. ich udział w ogólnej liczbie ludności wyniósł 29%, w 2000 
r. – 24,4%; w końcu 2008 r. 19,2%, a w 2010-19%. Dzieci w wieku poniżej 15 roku życia stanowią  
obecnie ok. 16,5% ogólnej populacji wobec prawie 25% w 1990 r. i 19% w 2000 r.
W konsekwencji obserwowany jest dalszy wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (mężczyźni 65 
lat  i  więcej,  kobiety 60 lat  i  więcej).  Udział  tej  grupy w ogólnej  populacji  wynosił  w 1990 r.  
niespełna  13%,  w  2000  r.  –  prawie  15%,  w  2010  –  już  16,5%.  W 1990  r.  ludność  w wieku 
poprodukcyjnym liczyła 4,9 mln, w 2000 r. – 5,7 mln, w 2010 – 6,3 mln.

3.1   Dane demograficzne

       Według danych na dzień 31 grudnia 2011 r. w gminie Wręczyca Wielka  zamieszkiwało 17 654 
osób, w tym 8 979 kobiet i 8 675 mężczyzn, tj. o 677 osób więcej niż w 2002r. Dynamika przyrostu 
ludności  gminy jest  dodatnia,  ale  w  porównaniu  do  2002r.  o  780  osób  zmniejszyła  się  liczba 
mieszkańców w wieku od 0 do 18 lat, natomiast o 409 osób wzrosła liczna mieszkańców  w wieku 
powyżej 60 roku życia.   
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Tabela 1.  Liczba, wiek i płeć mieszkańców gminy Wręczyca Wielka, stan na dzień 31 grudnia 
2002r i na 31 grudnia 2011 r.

Płeć Przedział wiekowy/ rok
0-7       8  -  18 19-60 61-65 66 i więcej

2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011

Kobiety 748 666 1354 1060 4782 5283 406 522 1319 1448
Mężczyźni 831 672 1446 1201 4941 5488 348 434 802 880
Razem: 1579

tj. 
9,30% 
ogółu 

mieszkań
ców

1338

tj. 
7.58% 
ogółu 

mieszka
ńców

2800
tj. 

16,49% 
ogółu 

mieszkań
ców

2261

tj. 
12.81% 

ogółu 
mieszkań

ców

9723
tj. 

57,27% 
ogółu 

mieszkańc
ów

10771

tj. 
61,01% 

ogółu 
mieszkańc

ów

754
tj. 

4,45% 
ogółu 

mieszkań
ców

956

tj. 
5.42% 
ogółu 

mieszkańc
ów

2121
tj. 

12,49% 
ogółu 

mieszkań
ców

2328

tj. 
13.18% 

ogółu 
mieszkańc

ów

Źródło: UG Wręczyca Wielka

      Analiza demograficzna potwierdza jednoznacznie fakt starzenia się  społeczności gminy,  co 
oznacza  potrzebę  zwiększenia  oferty  rynku  usług  zdrowotnych.  Występowanie  chorób 
charakterystycznych dla wieku podeszłego – nie tylko somatycznych, ale w dużej mierze chorób 
związanych  z  funkcjonowaniem  psychiczno-społecznym  przy  wzroście  liczby  osób  starszych, 
powoduje  również  potrzebę  zabezpieczenia takich  usług pomocy społecznej  jak:  środowiskowy 
dom  samopomocy,  dom  pomocy  społecznej  oraz  rozwój  usług  opiekuńczych,  w  tym 
specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych.

3.2  Dane z   Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej 

         Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w 
szczególnie  trudnej  sytuacji  życiowej  poprzez  podejmowanie  działań  zmierzających  do 
zaspokojenia  ich  niezbędnych  potrzeb  i  umożliwienia  im życia  w warunkach  odpowiadających 
godności człowieka, a także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie 
działań  mających na  celu  usamodzielnienie  osób i  rodzin oraz ich integrację  ze  środowiskiem. 
Szczególną  rolę  w systemie  pomocy społecznej  odgrywa opieka nad osobami,  które  z  powodu 
wieku, choroby czy niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Wśród nich 
znajdują  się  osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi,  w  rozumieniu  ustawy  o  ochronie  zdrowia 
psychicznego.  Osoby  te,  z  powodu  specyfiki  schorzenia  mają  szczególne  trudności  w 
samodzielnym  funkcjonowaniu  społecznym,  w  tym  zwłaszcza  na  rynku  pracy.  Osoby  z 
zaburzeniami psychicznymi nierzadko są spychane na margines życia społecznego, a rolą instytucji 
działających w sferze pomocy społecznej jest przełamywanie barier poprzez integrację społeczną i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
       
    Skala zjawiska

        Z danych GOPS wynika, że w roku 2011  udzielono pomocy społecznej w różnej formie 54 
rodzinom,  w  których  50  osób  dorosłych  i  9  dzieci   leczy  się  z  powodu  różnych  zaburzeń 
psychicznych.
Natomiast do 30 września 2012r. udzielono pomocy 69 rodzinom, w których funkcjonują 64 osoby 
dorosłe i 9 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. 

6



W  ostatnich  latach  zauważa  się  znaczny  wzrost  klientów  z  zaburzeniami  psychicznymi 
zgłaszającymi  się  do  Ośrodka.  Tendencja  zwyżkowa  dotyczy  zarówno  kobiet  jak  i  mężczyzn. 
Niepokojącym zjawiskiem jest obniżenie wieku osób dotkniętych tymi chorobami.

Formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

       Spośród szerokiego katalogu świadczeń pieniężnych osoby z zaburzeniami psychicznymi 
najczęściej  obejmowane  były  następującymi  formami  pomocy:  zasiłki  stałe,  zasiłki  celowe, 
specjalne zasiłki celowe, świadczenia pieniężne na żywność, zasiłki okresowe.

   W 2011 roku pomocą  w formie zasiłków celowych objęto 43 rodziny, w których funkcjonowało 
40 osób dorosłych i 7 dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast do końca września 2012r. 
pomocą w formie zasiłków celowych objęto 46 rodzin, w tym 43 osoby dorosłe i 7 dzieci z różnego 
typu zaburzeniami psychicznymi.

Tabela 2.  Liczba osób niepełnosprawnych korzystająca z pomocy w formie zasiłków stałych w 
GOPS we Wręczycy Wielkiej – stan na 31 grudnia 2011r.
Lp. Przyczyna niepełnosprawności Wiek Ogółem 

osób18-25 26-40 41-60 Powyżej 60
1 Osoby  z  upośledzeniem 

umysłowym
- - 1 - 1

2 Osoby  z  upośledzeniem 
umysłowym  oraz  innymi 
schorzeniami

1 2 1 - 4

3 Osoby chore psychicznie - 3 6 3 12
4 Osoby chore psychicznie oraz 

innymi schorzeniami
- - 2 - 2

Ogółem  osoby  z 
zaburzeniami psychicznymi

1 5 10 3 19

5 Osoby z innymi schorzeniami - 6 33 6 45
Ogółem 1 11 43 9 64

Źródło: GOPS Wręczyca Wielka
  
     Z powyższej  tabeli  wynika,  iż  ok.  30% świadczeniobiorców zasiłków stałych,  to  osoby z  
zaburzeniami psychicznymi.

Tabela 3. Osoby niepełnosprawne korzystające z zasiłków stałych ze względu na płeć  – stan na 31 
grudnia 2011r.
Lp. Przyczyna niepełnosprawności Płeć Ogółem

Kobiety Mężczyźni
1 Osoby  z  upośledzeniem 

umysłowym
- 1 1

2 Osoby  z  upośledzeniem 
umysłowym  oraz  innymi 
schorzeniami

- 4 4
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3 Osoby chore psychicznie 4 8 12
4 Osoby  chore  psychicznie  oraz 

innymi schorzeniami
- 2 2

Ogółem osoby z zaburzeniami 
psychicznymi

4 15 19

5 Osoby z innymi schorzeniami 2 43 45
                                  Ogółem 6 58 64

 Źródło: GOPS Wręczyca Wielka

Tabela 4.  Osoby z zaburzeniami  psychicznymi umieszczone  w domach pomocy społecznej (stan na 30  
września 2012r.)
Lp. Przyczyna 

niepełnosprawności
2005 
do 
2008r.

2009r. 2010r. 2011r. 2012r. Ogółem 
osoby 
umieszcz
one  w 
dps

Prognozowana 
liczba  osób  do 
umieszczenia w 
dps  w  ciągu 
najbliższych  5 
lat

Umieszczone 
w dps

Konieczne  do 
umieszczenia  w 
dps

1 Osoby  z 
upośledzeniem 
umysłowym

- 1 - - - 2 1 2

2 Osoby  chore 
psychicznie 

2 1 1 2 - 1 6 7

3 Ogółem osoby 
z 
zaburzeniami 
psychicznymi

2 2 1 2 - 2 7 9

4 Osoby  z 
innymi 
schorzeniami

2 3 1 1 1 0 8 7

         Ogółem 4 5 2 3 1 2 15 16
Źródło: GOPS Wręczyca Wielka

           Z powyższej tabeli wynika, że w okresie od 2005r. do 30 września 2012r. w domach pomocy 
społecznej umieszczonych zostało 15 osób, w tym 7 osób to osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
co stanowi 46,67% ogółu umieszczonych osób. 
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Świadczenia rodzinne

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności wypłaca świadczenia  
pieniężne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłki pielęgnacyjne dla dzieci  z 
orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób dorosłych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Tabela 5.   Liczba  dzieci   niepełnosprawnych dla  których wypłacane są zasiłki  pielęgnacyjne  z 
podziałem na przyczynę niepełnosprawności oraz  wiek (stan na 31 grudnia  2011r.)
Lp. Przyczyna niepełnosprawności Wiek dziecka Ogółem

0 -3 4    6 7    14 15    18 0  -  18

K M K M K M K M K M
1 Dzieci z upośledzeniem umysłowym - - 2 - 1 2 3 2 6 4
2 Dzieci z upośledzeniem umysłowym 

oraz  z innymi schorzeniami
- - - - 3 4 3 1 6 5

3 Dzieci z upośledzeniem umysłowym 
i choroba psychiczną 

- - - - - 2 1 - 1 2

4 Dzieci chore psychicznie - - - - 1 4 1 1 2 5
5 Dzieci   chore  psychicznie  oraz   z 

innymi schorzeniami
- - - - - - 1 - 1 -

Ogółem  dzieci  z  zaburzeniami 
psychicznymi

- - 2 - 5 12 9 4 16 16

6 Dzieci z innymi schorzeniami 2 8 5 9 8 22 4 6 19 45
                       Ogółem dzieci 2 8 7 9 13 34 13 10 35 61

Źródło: GOPS Wręczyca Wielka

   Na  dzień  31  grudnia  2011r.  zasiłki  pielęgnacyjne  wypłacane  były  dla  96  dzieci 
niepełnosprawnych, w tym dla 32 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, co stanowi 33,33% ogółu 
dzieci  niepełnosprawnych.  Dzieci  te  w  przyszłości  będą  wymagały  wsparcia  w  formie  usług 
opiekuńczych, opieki ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej,  mieszkań chronionych, udziału 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej itp.

Tabela 6.   Liczba osób dorosłych  niepełnosprawnych dla których wypłacane są zasiłki pielęgnacyjne z 
podziałem na przyczynę niepełnosprawności oraz  wiek (stan na 31 grudnia 2011r.)
Lp. Przyczyna niepełnosprawności Wiek Ogółem

19-25 26  40 41  60 Powyżej 
60 lat

1 Osoby  z  upośledzeniem 
umysłowym

15 12 7 1 35

2 Osoby chore psychicznie 4 8 8 7 27
Ogółem  osoby  dorosłe  z 
zaburzeniami psychicznymi

19 20 15 8 62

6 Osoby z innymi schorzeniami ------- -------- --------- ------- 108
                       Ogółem osób --------- ------ -------- -------- 170

Źródło: GOPS Wręczyca Wielka
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Tabela  7.   Liczba  osób  dorosłych   niepełnosprawnych  dla  których  wypłacane  są  zasiłki 
pielęgnacyjne z podziałem na płeć.
Lp. Przyczyna niepełnosprawności Płeć Ogółem

Kobiety Mężczyźni
1 Osoby z upośledzeniem umysłowym 10 25 35

2 Osoby chore psychicznie 12 15 27

Ogółem  osoby  dorosłe  z 
zaburzeniami psychicznymi

22 40 62

3 Osoby z innymi schorzeniami ---------- ---------- 108

                       Ogółem osób ---------- ----------- 170
Źródło: GOPS Wręczyca Wielka
        
     Na dzień 31 grudnia 2011r. zasiłki pielęgnacyjne wypłacane były dla 170 osób dorosłych  z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 62 osób  z zaburzeniami psychicznymi, co 
stanowi 36,47% ogółu wypłacanych zasiłków pielegnacyjnych dla osób dorosłych.

Świadczenia niepieniężne.

Praca socjalna:     
Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych w odniesieniu do osób z zaburzeniami 
psychicznymi polega m.in. na:

– motywowaniu do systematycznego leczenia i rehabilitacji,
– pomocy  w  kompletowaniu  dokumentacji  medycznej  celem  określenia  stopnia 

niepełnosprawności, 
– pomocy w kompletowaniu dokumentacji do celów emerytalno – rentowych, 
– wsparciu emocjonalnym i poradnictwie,
– motywowaniu do podjęcia zatrudnia,
– współpracy z rodziną klienta,
– monitoringu środowisk, w których założono Niebieską Kartę,
– mobilizowaniu osób do podjęcia leczenia odwykowego.

3.3 Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

    Zdrowie psychiczne człowieka jest silnie zdeterminowane przez wydarzenia mające miejsce w 
pierwszych latach życia.  Prawie  50% zaburzeń psychicznych powstaje w okresie  dojrzewania. 
Problemy ze zdrowiem psychicznym identyfikuje się u 10 -20% młodych ludzi, przy czym odsetek 
ten jest wyższy w grupach dorastających ze środowisk o niższym statusie socjoekonomicznym i 
zmarginalizowanych. 
     Wyniki badań Health Behavior i School – Aged Children (HBSC, 2008) wskazują na częste 
występowanie wśród polskich nastolatków problemów ze zdrowiem psychicznym oraz zachowań 
problemowych.  Częściej  niż  raz  w  tygodniu  36%  11  –  letnich  dziewcząt  i  31%  chłopców 
doświadcza przynajmniej dwóch dolegliwości zdrowotnych, takich jak: bóle głowy, bóle brzucha, 
zdenerwowanie, obniżenie nastroju, spadek energii, trudności z zasypianiem, zawroty głowy (wśród 
13 latków te wskaźniki wynoszą odpowiednio 42% i 28%, a wśród 15-latków: 46% i 29%).
    27% dziewcząt  i  39% chłopców zaczyna palić  papierosy przed ukończeniem 13 lat,  a  8% 
dziewcząt  i  17%  chłopców  ma  w  tym  wieku  za  sobą  pierwsze  upicie  się.  W wieku  15  lat, 
przynajmniej raz w tygodniu 14% dziewcząt i 19% chłopców pali papierosy a 7% dziewcząt i 17% 
chłopców pije  alkohol.  W ciągu roku poprzedzającego badanie 7% 11-letnich dziewcząt  i  28% 
chłopców  przynajmniej  3  razy  brało  udział  w  bójkach  (dla  13-latków  te  wskaźniki  wynoszą 
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odpowiednio 5% i 23%, a dla 15-latków: 4% i 17%).
        Ryzyko podejmowania przez młodzież zachowań zagrażających zdrowiu lub sprzecznych z 
prawem, jak również doświadczenia depresji lub symptomów psychosomatycznych jest związane z 
jakością relacji z rodzicami. Młodzi ludzie, którzy mają dobrą komunikację z matką częściej są 
zadowoleni z własnego zdrowia, rzadziej pala papierosy, piją alkohol i prowadzą aktywne życie 
seksualne. Ponadto, dobra komunikacja z ojcem sprzyja zadowoleniu z życia, dobrym wynikom w 
nauce  oraz  ogranicza  ryzyko  zachowań  aspołecznych.  Niestety,  z  wiekiem  wzrasta  odsetek 
nastolatków,  którzy  mają  trudności  z  nawiązywaniem otwartej  komunikacji  i  bliskiej  relacji  z 
rodzicami. W wieku 11 lat aż 95% dzieci uważa, że łatwo jest im rozmawiać z mamą na ważne dla 
nich tematy, natomiast wśród 15-latków odsetek ten spada do 81% wśród dziewcząt i 84% wśród 
chłopców. Podobna tendencja występuje w zakresie komunikacji z ojcem.  
         Pogarszająca się wraz z wiekiem dziecka komunikacja między nim a rodzicami,  może 
prowadzić  do  problemów  ze  zdrowiem  psychicznym  oraz  zachowań  problemowych  wśród 
dorastającej młodzieży.

3.4  Sytuacja osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy.

         Jednym z istotnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego jest bezrobocie, które w ostatnim 
okresie systematycznie wzrasta, prowadząc do zaburzeń depresyjnych, nerwicowych oraz wzrostu 
osób uzależnionych od alkoholu.
    Osoby  niepełnosprawne  (w  tym  osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi)  zarejestrowane  w 
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 
mają prawo korzystać z usług oraz instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) a 
także  zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  
niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 nr 14, poz. 92) w zakresie i na warunkach w nich przewidzianych,
uwzględniając  posiadane  przez  nie  przeciwwskazania  zdrowotne.  Źródłem  wsparcia  osób 
niepełnosprawnych są środki  Funduszu Pracy oraz środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Tabela 8.  Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Kłobucku z gminy Wręczyca 
Wielka wg rodzaju niepełnosprawności:
Schorzenia 
przyporządkowane

Stan na 31.12. 2010r Stan na 20.06.2012r.

Upośledzenie umysłowe 2 1
Choroby psychiczne 5 3
Zaburzenia  głosu,  mowy  i 
choroby słuchu

2 1

Choroby narządu wzroku 3 6
Upośledzenia narządu ruchu 11 11
Choroby układu oddechowego i 
krążenia

3 2

Epilepsja 1 3
Choroby neurologiczne 3 2
Inne schorzenia 7 10
                            Ogółem: 37 39

Źródło: PUP Kłobuck
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Należy  pamiętać,  iż  sytuacja  zawodowa  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  jest  wyjątkowo 
niekorzystna. Osoby z upośledzeniem umysłowym czy też chorzy psychicznie rzadko rejestrują się 
w urzędzie pracy a zatrudnienie tych osób jest zdeterminowane wieloma barierami, jakie istnieją na 
lokalnym rynku pracy tj.:
–  niedostateczna  ilość  miejsc  pracy  zdolnych  do  zapewnienia  zatrudnienia  dostosowanego  do 
indywidualnych potrzeb,
– zjawisko stygmatyzacji i dyskryminacji,
– długotrwała zależność od pasywnych form pomocy społecznej,
–  słabe przygotowanie ludzi  zdrowych psychicznie do przyjęcia  osób chorych psychicznie jako 
pracowników i współpracowników,
–  słabe  skoordynowanie  leczenia,  opieki,  rehabilitacji  i  psychoedukacji  z  wymaganiami 
zatrudnienia, jak i barierami tkwiącymi w osobach z zaburzeniami psychicznymi tj.: ograniczona 
motywacja do podejmowania zatrudnienia,
- brak pewności siebie i umiejętności przydatnych w szukaniu pracy,
- brak umiejętności społecznych,
- brak stałego wsparcia i opieki specjalistycznej po znalezieniu pracy.

     Powyższe bariery blokują politykę zatrudnieniową dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Jednakże  powiatowe  urzędy  pracy,  w  ramach  promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  osób 
niepełnosprawnych, w tym także z zaburzeniami psychicznymi, stosują formy pomocy, takie jak: 
staże,  dotacje  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej,  prace  interwencyjne,  roboty publiczne, 
doposażenie miejsc pracy, prace społecznie użyteczne. 
Realizację  powyższych  form  wsparcia,  niezależnie  od  rodzaju  niepełnosprawności,  w 
uzasadnionych przypadkach poprzedza skierowanie przez PUP kandydata na badania lekarskie, w 
celu  stwierdzenia  jego  zdolności  do  wykonywania  danej  pracy  lub  określenie  szczególnych 
predyspozycji  psychofizycznych  wymaganych  do  wykonywania  zawodu.  Orzeczenie  lekarskie 
stwierdzające  występowanie  lub  brak  przeciwwskazań  do  pracy  na  danym  stanowisku  jest 
warunkiem skierowania osoby niepełnosprawnej na rynek pracy.

3.5  Zasoby opieki psychiatrycznej

Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych ambulatoryjnych

      Psychiatryczna opieka ambulatoryjna prowadzona jest w poradniach zdrowia psychicznego, 
które  zajmują  się  leczeniem  różnego  rodzaju  zaburzeń  zdrowia  psychicznego  oraz  zaburzeń 
zachowania  (depresje,  nerwica,  schizofrenia).  Pomoc  udzielana  jest  w  formie  psychoedukacji, 
terapii indywidualnej oraz grupowej. Placówki kierują również pacjentów na leczenie do zakładów 
stacjonarnych. Funkcjonują także poradnie odwykowe, do których zadań należy w szczególności: 
udzielanie  indywidualnych  świadczeń  zapobiegawczo-leczniczych  i  rehabilitacyjnych, 
organizowanie  i  prowadzenie  terapii  grupowej,  organizowanie  klubów  pacjentów.  Zadaniem 
poradni jest również udzielanie konsultacji i instruktażu lekarzom podstawowej i specjalistycznej 
opieki  zdrowotnej  w zakresie  leczenia odwykowego,  prowadzenie działalności  profilaktycznej  i 
oświatowo – zdrowotnej.
      Na terenie gminy nie funkcjonują jednostki leczenia ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi ani też dla osób uzależnionych od alkoholu czy innych środków psychoaktywnych.
Mieszkańcy  gminy  mogą  natomiast  korzystać  z  leczenia  ambulatoryjnego  w  Poradni  Zdrowia 
Psychicznego  oraz  Poradni  Terapii  Uzależnień  i  Współuzależnienia  w  Kłobucku  oraz  np.  w 
Poradniach w Częstochowie lub w  Lublińcu. 
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Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych stacjonarnych

        Na terenie  gminy jak również na terenie powiatu nie funkcjonują placówki zamkniętego 
lecznictwa  psychiatrycznego.  Mieszkańcy  gminy  Wręczyca  Wielka  wymagający  hospitalizacji 
mogą korzystać z psychiatrycznego leczenia szpitalnego np. w Częstochowie, Lublińcu czy Toszku. 

3.6  Pozostałe zasoby instytucjonalne

Ośrodki Zdrowia 

        Na terenie Gminy Wręczyca Wielka funkcjonują cztery Ośrodki Zdrowia, zlokalizowane w 
miejscowościach: Wręczyyca Wielka, Węglowice, Truskolasy,  Kalej, do zadań których należą w 
szczególności  świadczenia  zdrowotne  służące  zachowaniu,  ratowaniu,  przywracaniu  i  poprawie 
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a w szczególności:

– badanie i udzielanie porad lekarskich;
– leczenie;
– opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem;
– pielęgnacja chorych;
– opiniowanie o stanie zdrowia;
– zapobieganie  powstawaniu  urazów  i  chorób  poprzez  działania  profilaktycznei  oraz 

szczepienia ochronne;
– prowadzenie  czynnego  poradnictwa,  szczególnie  w  odniesieniu  do  populacji  chorych  z 

chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi;
– prowadzenie działalności profilaktycznej i promocji zdrowia.

Placówki Oświatowe
       
        Zdrowie psychiczne człowieka jest silnie zdeterminowane przez wydarzenia mające miejsce w 
pierwszych latach życia.  Prawie  50% zaburzeń psychicznych powstaje w okresie  dojrzewania. 
Problemy ze zdrowiem psychicznym identyfikuje się u 10 -20% młodych ludzi, przy czym odsetek 
ten jest wyższy w grupach dorastających ze środowisk o niższym statusie socjoekonomicznym i 
zmarginalizowanych. 
       Szkoła i przedszkole  ma istotny wpływ na zachowanie i rozwój wszystkich dzieci i młodzieży. 
Stanowi też skuteczny środek promowania zdrowia oraz rozwoju edukacyjnego i emocjonalnego 
młodych ludzi. Słabe wyniki w nauce i wcześnie występujące problemy ze zdrowiem psychicznym 
mogą zwiększyć ryzyko zachowań aspołecznych, wykroczeń, zaburzeń związanych z używaniem 
substancji  psychoaktywnych,  ciąży  u  nastolatek,  problemów  z  zachowaniem  oraz  udziału  w 
przestępstwach. Celem zapobiegania powyższym zjawiskom w szkołach powinny być realizowane 
programy profilaktyczne skierowane nie tylko  do dzieci i młodzieży ale również do rodziców i 
nauczycieli. 
Uczniowie którzy ze względu na swoją niepełnosprawność wymagają specjalnych metod pracy oraz 
specjalnej organizacji nauki obejmowani są kształceniem specjalnym.
Niepełnosprawni  to:  niepełnosprawni  ruchowo,  niewidomi,  słabowidzący,  niesłyszący,  z 
zaburzeniami  zachowania,  autystyczni,  upośledzeni  umysłowo  oraz  z  niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.  Podstawą  do  objęcia  ucznia  kształceniem specjalnym jest  orzeczenie  o  potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązuje do realizacji 
kształcenia i wychowania w sposób dostosowany do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. Celem kształcenia specjalnego jest również usprawnienie zaburzonych funkcji, rewalidacja 
oraz specjalistyczna pomoc i opieka. Kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki w 
szkołach ogólnodostępnych,  szkołach  integracyjnych lub z  oddziałami  integracyjnymi,  szkołach 
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specjalnych a także w ośrodkach specjalistycznych. 
Na terenie gminy Wręczyca Wielka usytuowanych jest 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz 4 
przedszkola, w tym 1 przedszkole z oddziałem integracyjnym i 3 oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku

    Zaburzenia  psychiczne  wieku  rozwojowego   obejmują:  wszystkie  stopnie  upośledzenia 
umysłowego, ciężkie całościowe zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm, zaburzenia umiejętności 
szkolnych,  zaburzenia  emocjonalne  oraz  choroby  psychiczne  rozpoczynające  się  w  okresie 
dorastania.  Zaburzenia  psychiczne  wieku  rozwojowego  mogą  przyczynić  się  do  trudności  w 
adaptacji społecznej lub wystąpienia chorób psychicznych w wieku dorosłym.
   Powiatowa  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Kłobucku  udziela  pomocy 
psychologicznej,  pedagogicznej  i  logopedycznej  dzieciom i  uczniom w wieku od 0-19 lat,  ich 
rodzicom  i  nauczycielom  z  placówek  oświatowych  mających  siedzibę  na  terenie  Powiatu 
Kłobuckiego.
Poradnia świadczy usługi w zakresie: diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki, pomocy dziecku 
zdolnemu, orzecznictwa, podejmuje również działania w ramach interwencji kryzysowych. 
Diagnoza obejmuje:

– wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych;
– określanie korzystnych form stymulacji rozwoju;
– określenie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
– określenie predyspozycji do nauki i wykonywania zawodu;
– rozpoznawanie zaburzeń wymowy.

Formy i zakres prowadzonej terapii:
– terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce;
– terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami w zachowaniu;
– terapia dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem;
– terapia dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami mowy,

Działania w zakresie orzecznictwa:
– orzekanie  (na  wniosek  rodziców)   o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  nauczania 

indywidualnego,  zajęć  rewalidacyjno  –  wychowawczych,  wczesnego  wspomagania 
rozwoju;

– orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z wadą wzroku;
– orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu.

Działania w zakresie profilaktyki:
– popularyzacja  wiedzy  psychologiczno  –  pedagogicznej  wśród  uczniów,  rodziców  i 

nauczycieli (szkolenia, prelekcje);
– prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku działa w ciągu całego roku kalendarzowego 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne 
i nieodpłatne. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hutce

   Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  w  Hutce  powstały  z  myślą  o  przygotowaniu  osób 
niepełnosprawnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku i 
rozwijaniu  psychofizycznych  sprawności  niezbędnych  do  podjęcia  pracy.  Warsztaty  zostały 
zorganizowane w grudniu 2007r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny z 
Katowic  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Hutce.  Uczestnikami  Warsztatów  są  osoby 
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niepełnosprawne z terenu Powiatu Kłobuckiego, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności ze wskazaniami do uczestnictwa w WTZ. 
Obecnie do WTZ uczęszcza 48 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłobuckiego w tym 7 
osób  z  gminy  Wręczyca  Wielka  (4  osoby  z  upośledzeniem  umysłowym  i  3  osoby  z  innymi 
schorzeniami).
           W Warsztatach  Terapii  Zajęciowej  prowadzona  jest  terapia  zajęciowa,  społeczna, 
psychologiczna, rehabilitacja ruchowa. Działania terapeutyczne skierowane są na:

– rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych,
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
– efektywne pełnienie ról społecznych,
– rozwijanie samodzielności i zaradności osobistej,
– efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Organizacja  terapii  zajęciowej  uzależniona  jest  od  indywidualnych  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych i opracowywana jest dla każdej osoby niepełnosprawnej indywidualnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej

      Napoje  alkoholowe są  najbardziej  rozpowszechnioną  substancją  psychoaktywną.  Szkody 
zdrowotne związane ze szkodliwym używaniem alkoholu są jednym z ważniejszych problemów 
społecznych. Nadużywanie alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne zarówno 
osób pijących jak i ich rodzin. Według Światowej Organizacji Zdrowia śmiertelność i obciążenie 
chorobami powodowane spożywaniem alkoholu znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 
ryzyka dla zdrowia populacji.
        W 2011r.  do Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 65 
wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno – motywujących i podjęcia leczenia przez 
osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia 
rodzinnego, demoralizację nieletnich,  uchyla się od pracy,  stosuje przemoc w rodzinie,  tj.  o 16 
wniosków więcej niż w 2010r.  GKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział 
Rodzinny i Nieletnich dokumenty o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
w sprawie 40 osób. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

         Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej  przy ul. Sienkiewicza 1.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz 
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
– podejmowanie działań  w  środowisku zagrożonym przemocą  w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku;
–  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym;
–  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poradnictwo  specjalistyczne  dla  rodzin,  w  szczególności  obejmujące  poradnictwo 
psychologiczne i rodzinne

       Na terenie  gminy Wręczyca Wielka  prowadzone są  następujące punkty,  które obejmują 
poradnictwo  psychologiczne i rodzinne:
1)  Punkt  Konsultacyjny  dla  Osób  Uzależnionych  i  ich  Rodzin  oraz  Osób  Doświadczających 
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Przemocy w Rodzinie,  który mieści  się  w budynku Gminnego  Ośrodka  Kultury we Wręczycy 
Wielkiej, ul. Śląska 20;
2)  Punkt  Mediacyjny  przy  Gminnym Ośrodku  Pomocy  Społecznej  we  Wręczycy  Wielkiej,  ul. 
Sienkiewicza 1.

4. Cele i zadania Programu

Celem  Gminnego  Programu  Promocji  Zdrowia  Psychicznego   na  lata  2012-2015  jest 
stworzenie podstaw do podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców 
Gminy Wręczyca  Wielka   mających  na  celu  ograniczenie  występowania  zagrożeń  dla  zdrowia 
psychicznego,  poprawę  jakości  życia  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  ich  bliskich  oraz 
zapewnienie  dostępności  do  form  pomocy  niezbędnych  do  życia  w  środowisku  rodzinnym  i 
społecznym. 
       Problemy  ze  zdrowiem  psychicznym  coraz  częściej  dotykają  dzieci  i  ludzi  młodych, 
najbardziej  narażonych  na  zagrożenia  z  powodu  czynników  społecznych,  psychicznych  i 
środowiskowych. Objęcie opieką rodzin i podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 
rodziców  i  wychowawców może  podwyższać  samoocenę  dzieci,  zwiększyć  ich  kompetencje 
społeczne i szkolne, chronić je przed późniejszymi destrukcyjnymi zachowaniami i zaburzeniami, 
przede wszystkim związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. U osób starszych wraz z 
utratą  zdolności  funkcjonalnych  i  poznawczych  zwiększa  się  ryzyko  wystąpienia  niektórych 
zaburzeń psychicznych, takich jak otępienia i depresje. Straty w sferze społecznej spowodowane 
ograniczeniem  kontaktów  społecznych,  śmiercią  bliskich  oraz  pogorszeniem  jakości  życia, 
związanym  z  utratą  zdrowia,  przejściem  na  emeryturę  i  obniżeniem  dochodów,  dodatkowo 
zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń.

Poprzez profilaktykę zdrowotną, edukację społeczną oraz wspieranie zdrowia psychicznego, 
Program zakłada ograniczanie i likwidację przyczyn powodujących zaburzenia psychiczne. Wyższa 
świadomość  społeczna  dotycząca  chorób  psychicznych  daje  większe  możliwości  stworzenia 
odpowiednich warunków do życia osobom, którym ten problem zagraża lub których bezpośrednio 
dotknął.

Większość  przejawów  chorób  psychicznych  często  prowadzi  do  tego,  że  osoby  nimi  
dotknięte  nie  są  akceptowane  przez  społeczeństwo.  Nadal  dominującym  odczuciem  wobec 
zaburzeń psychicznych jest przerażenie, bezradność, obojętność. Niewielka znajomość problemu 
oraz  stereotypowe postrzeganie  osób  dotkniętych  chorobami  psychicznymi  są  przyczyną  braku 
akceptacji,  a  niekiedy  wyraźnej  dezaprobaty  i  wrogości  ze  strony  środowiska.  Założeniem 
Programu  jest  zmiana  podejścia  do  problemów  psychicznych  i  uzyskanie  przez  osoby  z 
zaburzeniami  psychicznymi  i  ich  bliskich  coraz  większego  zrozumienia  ze  strony społeczności 
lokalnej.  Służyć  ma  temu  budowa  środowiskowego  modelu  opieki,  który  pozwala  osobom  z 
przewlekłymi  zaburzeniami  psychicznymi żyć  we  własnym środowisku  społecznym,  w  sposób 
zapewniający jak najwyższą jakość życia, co sprzyja respektowaniu praw człowieka oraz ogranicza 
stygmatyzację w związku z pozostawaniem w leczeniu. Zmniejszeniu istniejących barier ma służyć 
także edukacja społeczna odnosząca się do częstości występowania chorób psychicznych, zakresu 
poddawania się leczeniu, procesów dochodzenia do zdrowia, praw osób z chorobami psychicznymi.
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Cel  główny  1:  Promocja  zdrowia  psychicznego  i  zapobieganie  zaburzeniom 
psychicznym

Cel szczegółowy 1.1
Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów 
życia  korzystnych  dla  zdrowia  psychicznego,  rozwijanie  umiejętności  efektywnego 
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Lp.
Zadania Wskaźniki realizacji 

działań
Realizatorzy

1 Systematyczna psychoedukacja skierowana do 
dzieci  i  młodzieży  uczącej  się  oraz  ich 
rodziców , w szczególności poprzez:

– promowanie  zdrowia  psychicznego  w 
przedszkolach,  szkołach,  instytucji 
kultury,  świetlicy  środowiskowej 
poprzez  wykorzystanie  pakietów 
multimedialnych,  spotkań  z 
pedagogiem,  psychologiem, 
pracownikami służby zdrowia i innymi 
osobami  działającymi  na  rzecz 
poprawy zdrowia psychicznego;

– dostarczanie programów promujących i 
rozwijających  umiejętności 
wychowawcze rodziców;

– uczenie  zasad  higieny  psychicznej  w 
korzystaniu  z  internetu  i  gier 
komputerowych;

– rozwój  umiejętności  społecznych 
uczniów,  w  tym  przede  wszystkim 
umiejętności  radzenia  sobie  z 
negatywnymi wpływami rówieśników i 
środowiska  (zachętami  do  picia 
alkoholu, palenia papierosów);

– szkolenie  młodzieżowych  liderów  do 
działań  samopomocowych  wśród 
młodzieży z grup ryzyka;

– upowszechnianie  programów 
zapobiegających  uzależnieniom  od 
środków  psychoaktywnych,  agresji  i 
przemocy,  także  rówieśniczej,  a  tym 
samym  przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu młodzieży;

– promowanie większego uczestnictwa i 
zaangażowania  młodych  ludzi  w 
edukację, kulturę i sport;

– uświadamianie  szkodliwości 
zażywania  substancji 
psychoaktywnych  –  alkoholu, 
narkotyków,  dopalaczy,  leków  oraz 
palenia tytoniu,

– realizowanie  programów 
profilaktycznych  z  zakresu  zdrowia 
psychicznego  nastolatków  (dot.  np.: 
anoreksji,  depresji  wczesno  – 

- liczba i  rodzaj  działań, 
liczba  osób  objętych 
psychoedukacją

Placówki 
oświatowe, 
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
GKRPA,  GOK, 
GOPS,  Służba 
Zdrowia
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dziecięcej,  stosowania anabolików).
2 Organizowanie  konkursów  tematycznie 

związanych z promocją zdrowia psychicznego
Liczba  zorganizowanych 
konkursów

Placówki 
oświatowe

3 Propagowanie zdrowej żywności w sklepikach 
i  stołówkach   szkolnych  oraz   promowanie 
zasad prawidłowego żywienia,

Liczba  i  rodzaj  działań 
podejmowanych  przez 
placówki oświatowe

Placówki 
oświatowe

4 Podniesienie  świadomości  środowiska 
lokalnego  na  temat  promocji  zdrowia 
psychicznego  poprzez  umieszczenie  plakatów 
oraz ulotek w miejscach ogólnie dostępnych

Liczba publikacji, ulotek GOPS,  Służba 
Zdrowia,  Placówki 
Oświatowe

5 Poszerzenie strony internetowej Urzędu Gminy 
we  Wręczycy  Wielkiej  i  GOPS  o  zakładkę 
dotyczącą  zdrowia  psychicznego  z 
uwzględnieniem  wykazu  placówek 
psychiatrycznej  opieki  stacjonarnej  i 
ambulatoryjnej,  warsztatów terapii  zajęciowej 
oraz  formach  pomocy  dla  osób  w  stanach 
kryzysu psychicznego 

liczba  odwiedzin  stron 
internetowych

Urząd  Gminy, 
GOPS

6 Opracowanie  i  publikacja  informatora  o 
dostępnych  formach  opieki  zdrowotnej  i 
pomocy  społecznej  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi i uzależnionych

Liczba publikacji Gmina,  GOPS  we 
współpracy  ze 
Starostwem 
Powiatowym

7 Udział  w  szkoleniach  oraz  organizowanie 
szkoleń i warsztatów dla osób  działających na 
rzecz ochrony zdrowia psychicznego.

Liczba  przeszkolonych 
osób

Gmina

Cel szczegółowy 1.2
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji 
działań

Realizatorzy

1 Prowadzenie  wczesnej  diagnostyki  i 
interwencji w zaburzeniach rozwoju u dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym

Liczba zdiagnozowanych 
dzieci

Placówki 
Oświatowe  we 
współpracy  z 
Poradnią 
Pedagogiczno-
Psychologiczną  w 
Kłobucku

2 Angażowanie  rodziców  w  zapobieganie 
zaburzeniom  psychicznym  u  dzieci  poprzez 
uświadamianie im problemu „Cyberprzemocy”

Liczba podjętych działań 
i adresatów tych działań

Placówki 
Oświatowe  we 
współpracy  z 
Poradnią 
Pedagogiczno-
Psychologiczną  w 
Kłobucku

3 Działania realizowane w szkołach w oparciu o 
Szkolny  Program   Profilaktyki  oraz 
ogólnopolski program „Szkoła bez przemocy”

Liczba podjętych działań 
i adresatów tych działań

Szkoły

4 Realizacja w przedszkolach programu Promocji 
Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego” 

Liczba podjętych działań 
i adresatów tych działań

Przedszkola

5 Realizacja  zadań  określonym  w  Programie 
Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy  w  Rodzinie  dla  gminy  Wręczyca 
Wielka 

Liczba podjętych działań 
(programów,  projektów, 
akcji  itp.)  i  adresatów 
tych działań

Realizatorzy 
Programu

6 Uwzględnienie  w  programach  z  profilaktyki Liczba  programów  i GKRPA
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uzależnień  zagadnień  związanych  z  ryzykiem 
wystąpienia zaburzeń psychicznych

projektów

Cel szczegółowy 1.3 
Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji 
działań

Realizatorzy

1 W  miarę  potrzeb  -  utworzenie  mieszkania 
chronionego  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi

Liczba osób objętych  tą 
formą pomocy

Gmina

2 Umożliwienie  uczestnictwa  osobom  z 
zaburzeniami  psychicznymi  w  wydarzeniach 
kulturalno-sportowych poprzez uczestnictwo w 
lokalnych  wydarzeniach,  festynach, 
promowanie  twórczości,  konkursy,  przeglądy, 
spotkania  itp.

Liczba wydarzeń z 
udziałem osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi

GOK, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, 
GOPS, Placówki 
oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe

3 Współudział  w  ogólnopolskich  kampaniach 
informacyjno-edukacyjnych  dotyczących 
objawów,  przebiegu  i  możliwości  leczenia 
zaburzeń psychicznych

Ilość kampanii 
ogólnopolskich oraz 
działań i programów 
lokalnych

Służba zdrowia, 
GOPS, lokalne 
media, Gmina

4 Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osób z 
zaburzeniami  psychicznymi  oraz  dla  osób  w 
kryzysie

-  liczba  osób 
uczestniczących  w 
grupach wsparcia

Gmina

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

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji 
działań

Realizatorzy

1 Współpraca  w  zakresie  pomocy  osobom  z 
zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom 
z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie, 
Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Placówkami Służby Zdrowa, Sądem

Liczba  osób,  którym 
udzielono pomocy

GOPS

2 Informowanie o formach i miejscach pomocy -  liczba  i  formy 
przekazów 

Placówki  Służby 
Zdrowia,  GOPS, 
GKRPA

3 Utworzenie  punktu  pomocy  kryzysowej 
oferującego  poradnictwo  i  pomoc  w  stanach 
kryzysu zagrażającemu zdrowiu psychicznemu 
(poradnictwo  psychologiczne,  psychiatryczne, 
prawne, mediacyjne, terapeutyczne)

Liczba   udzielonych 
porad i konsultacji

Realizacja  w 
ramach GPPiRPA

4 Zapewnienie  rehabilitacji  dzieciom   i 
młodzieży  z  uogólnionymi  zaburzeniami 
rozwoju psychicznego 

Liczba  dzieci  objętych 
rehabilitacją

GOPS
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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

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji 
działań

Realizatorzy

1 Współpraca  placówek  w  zakresie  niesienia 
pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi

Liczba  osób  objętych 
pomocą

Służba  zdrowia. 
Placówki  oświatowe, 
GOPS

2 Poradnictwo dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych,  komputera  oraz  osób 
współuzależnionych.

Liczba  osób  objętych 
pomocą

GOPS, GKRPA

Cel szczegółowy 2.2: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji 
działań

Realizatorzy

1 Upowszechnienie  informacji  o  Ogólnopolskim 
Telefonie Kryzysowym 116123

Liczba  publikacji,  ulotek, 
liczba  odwiedzin  stron 
internetowych z informacją 
o numerze

GOPS

2 Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych Liczba  osób  objętych 
usługami

GOPS

3 Realizacja  pomocy  finansowej  i  rzeczowej   na 
rzecz  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  ich 
rodzin

Liczba  osób  objętych 
pomocą

GOPS

4 Świadczenie  pomocy  osobom  z  zaburzeniami 
psychicznymi w zakresie przystosowania do życia 
w  środowisku  rodzinnym i  społecznym,  w  tym 
m.in. poprzez:
-  kształtowanie  umiejętności  zaspokajania 
podstawowych  potrzeb  i  umiejętności 
społecznego  funkcjonowania,  motywowanie  do 
aktywności, leczenia i rehabilitacji,
- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
-  pomoc  w  dotarciu  do  placówek 
rehabilitacyjnych, 
-  pomoc  w  gospodarowaniu  pieniędzmi  – 
planowanie budżetu,
-  pomoc  w  organizacji  drobnych  remontów, 
napraw, likwidacji barier architektonicznych,
-  interwencje  i  pomoc  w   sytuacjach 
kryzysowych.

Liczba  osób  objętych 
pomocą

GOPS
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5 Kierowanie osób z zburzeniami psychicznymi do 
domów pomocy społecznej 

Liczba  osób  objętych 
pomocą

GOPS

6 W miarę potrzeb - zatrudnienie asystentów osoby 
niepełnosprawnej

Liczba  zatrudnionych 
asystentów  i  liczba  osób 
niepełnosprawnych 
objętych pomocą

GOPS

7 Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym 
(np.: psycholog, terapeuta, mediator) 

Liczba  osób  objętych 
pomocą

GKRPA

8 Prowadzenie  grup  integracyjnych  dla  dzieci  w 
wieku przedszkolnym 

Liczba  dzieci 
niepełnosprawnych 
uczęszczających  do 
przedszkola 

Przedszkola

9 Prowadzenie oddziałów integracyjnych dla dzieci 
i  młodzieży  w  szkołach  podstawowych  i 
gimnazjach

Liczba  oddziałów 
integracyjnych

Placówki oświatowe

Cel szczegółowy 2.3: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

Lp. Zadania Wskaźniki realizacji 
działań

Realizatorzy

1 Zorganizowanie  i  sfinansowanie  warsztatów 
umiejętności interpersonalnych i społecznych

Liczba  osób  biorących 
udział w warsztatach

 GOPS, Gmina

2 Kierowanie do prac społecznie-użytecznych Liczba skierowanych osób GOPS, Gmina

3 Wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w 
tym:
-  w  szukaniu  informacji  o  pracy,  pomoc  w 
znalezieniu  zatrudnienia  lub  alternatywnego 
zajęcia,  w  szczególności  uczestnictwa  w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do 
zatrudniania,
-  w  przygotowaniu  do  rozmowy z  pracodawcą, 
wspieranie  i  asystowanie  w  kontaktach  z 
pracodawcą,
-  pomoc w kontaktach z  Powiatowym Urzędem 
Pracy.

Liczba  osób  objętych 
pomocą

GOPS we współpracy 
z PUP

5.   Adresaci

           Adresatami Programu są mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka narażeni na niekorzystny 
wpływ czynników zagrażających ich zdrowiu psychicznemu, osoby z zaburzeniami psychicznymi i 
ich bliscy. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że będzie dostosowywany do pojawiających 
się potrzeb mieszkańców gminy.

21



6.  Zarządzanie Programem, jego monitorowanie i finansowanie

1) Podmiot koordynujący
 
Koordynatorem  programu  będzie  lokalny  Zespół  koordynujący  realizację  Programu  Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców gminy Wręczyca Wielka  do 2015 roku powołany przez 
Wójta Gminy Wręczyca Wielka.

2) Realizacja

Realizatorami  zadań  określonych  w  proponowanym  programie  są: Urząd  Gminy,  jednostki 
samorządu  terytorialnego  w  tym  pomocy  społecznej,  placówki  oświatowe  przy  współpracy  z: 
placówkami służby zdrowia,  Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Kłobucku, organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i fundacjami 
oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.

3) Monitoring i ewaluacja

Realizatorzy zaangażowani w realizację poszczególnych działań monitorują potrzeby oraz zmiany 
ilościowo – jakościowe, które będą stanowiły podstawę do dokonywania zmian w poszczególnych 
działaniach programu.

4)          Finansowanie

Środki  finansowe  przeznaczone  na  realizację   Programu  Ochrony Zdrowia  Psychicznego  będą 
określone  w  uchwale  budżetowej  na  dany rok  kalendarzowy,  jak  również  mogą   pochodzić z 
budżetu województwa śląskiego lub budżetu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.  Ponadto zadania określone w niniejszym 
Programie częściowo są realizowane i finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  oraz 
Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  jak  również  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 
Narkomanii i finansowane są ze środków publicznych Gminy Wręczyca Wielka.

Cele i zadania ujęte w niniejszym Programie mogą być modyfikowane lub rozszerzone w 
poszczególnych  latach,  szczególnie  w  przypadku  wystąpienia  nowych  potrzeb  lub  zadań 
wynikających  ze  zmiany  przepisów  prawnych  oraz  potrzeb  społeczności  lokalnej.  Będzie  to 
wymagało  zabezpieczenia  dodatkowych środków finansowych w budżecie  Gminy na  realizację 
zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego.

5)       Sprawozdawczość

Corocznie będą przygotowywane informacje z realizacji zadań za rok poprzedni, które przesyłane 
będą do Ministerstwa Zdrowia lub do wskazanego przez Ministerstwo Podmiotu w terminie do dnia 
15 maja każdego roku.
W roku 2014 i  2016 informacja z realizacji  Programu będzie złożona Radzie Gminy Wręczyca 
Wielka.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            /Marek Prubant/
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