UCHWAŁA NR XIV/140/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,
poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40,
poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,
poz.1281, z 2012 r. poz.567), art. 2 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) oraz § 4 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24,
poz.128) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
Dostrzegając potrzebę ochrony zdrowia psychicznego, Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2011-2015. Program ma na celu promocję
zdrowia, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także pomoc niezbędną do życia w środowisku rodzinnym
i społecznym osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje organy
administracji samorządowej jako odpowiedzialne za zapewnienie ochrony zdrowia psychicznego. Działania w tym
zakresie mogą być wspierane przez stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje oraz osoby fizyczne i prawne.
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej gminy
Pszczółki, wskazując kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców oraz
zaspokojeniu ich potrzeb zdrowotnych. Dokument ten jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Pszczółki na lata 2007-2013.
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Załącznik do uchwały nr XIV/140/12
Rady Gminy Pszczołki
z dnia 12 września 2012 r.

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
NA LATA 2012-2015
I.

PRIORYTETY OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W GMINIE PSZCZÓŁKI

1)
1) Podniesienie świadomości społeczeństwa i zapobieganie stygmatyzacji. Podjąć
działania zmierzające do podniesienia świadomości odnośnie zdrowia psychicznego oraz
ograniczające wykluczenie społeczne i dyskryminację osób z zaburzeniami społecznymi. Zwiększyć
wsparcie społeczne i wzmocnić więzi w społeczności.
2) Promocja zdrowia psychicznego w szkołach. Zwiększyć promocję zdrowia
psychicznego w szkołach. Zwiększyć w szkołach liczbę metod profilaktyki zaburzeń
psychicznych u dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Zwiększyć uczestnictwo dzieci i młodzieży
niechodzącej do szkoły w programach promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania
zaburzeniom psychicznym.
3) Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych.
Zmniejszyć agresję i przemoc w społeczności lokalnej. Ograniczyć szkody spowodowane
przez alkohol i narko-tyki.
4) Wspieranie rodzicielstwa i pierwszych lat życia. Zwiększyć wsparcie rodziców i ich
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych zwłaszcza w rodzinach z grupy ryzyka.
Zmniejszyć spożycie alkoholu, narkotyków i tytoniu w czasie ciąży.
5) Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się. Poprawiać zdrowie psychiczne
populacji starzejących się, z osobami przewlekle chorymi włącznie. Zmniejszać dyskryminację
osób starszych.
II. ZESTAWIENIE CELÓW I ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO DOTYCZĄCYCH MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZÓŁKI.
Cel główny 1:
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Cel szczegółowy:
1.
1.1 Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie
zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Wskaźniki monitorujące

1.

Edukacja młodzieży w zakresie
programu zdrowia psychicznego
poprzez zwiększenie umiejętności
radzenia sobie ze stresem, profilaktyki
zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol,
nikotyna)

Placówki oświatowe
działające na terenie
gminy Pszczółki;
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Pszczółkach
(GPPiRPA, GPPN)

Liczba dzieci i młodzieży
objętych edukacją w tym
zakresie

2.

Podniesienie świadomości środowiska
lokalnego na temat promocji zdrowia
psychicznego poprzez umieszczanie
plakatów oraz ulotek w miejscach
ogólnie dostępnych, udział w kampaniach promocyjnych.

Urząd Gminy w
Pszczółkach, GOPS
w Pszczółkach,

Liczba kampanii
promocyjnych

3.

Udział pracowników GOPS, UG, szkół
w szkoleniach podnoszących wiedzę w
zakresie zdrowia psychicznego

Urząd Gminy w
Liczba osób biorących
Pszczółkach, GOPS
udział w szkoleniach
w Pszczółkach,
placówki oświatowe
gminy Pszczółki, organizacje pozarządowe
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Cel szczegółowy:
2.
1.2 Zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Wskaźniki monitorujące

1.

Realizacja zadań określonych w
Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011 - 2013 dla Gminy Pszczółki

Urząd Gminy w
Pszczółkach,Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Pszczółkach, Gminny
Zespół Interdyscyplinarny

Liczba osób objętych
Programem

2.

Kierowanie na badania do Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej dzieci
oraz młodzież, u których występują
zaburzenia zachowania oraz istnieje
zagrożenie
wystąpienia
zaburzeń
psychicznych

Placówki oświatowe
gminy Pszczółki

Liczba osób
skierowanych na
badania

3.

Zapewnienie pomocy socjalnej w
sytuacjach kryzysowych osobom i
rodzinom z terenu Gminy Pszczółki
poprzez wcześniejszą diagnozę w
miejscu zamieszkania

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach

Liczba interwencji
pracowników socjalnych
w środowisku w związku
z sytuacją kryzysową

4.

Zapewnienie pomocy psychologicznej i
pedagogicznej dzieciom i rodzinom
zgłaszającym problemy wynikające z
zaburzeń zachowań dzieci i ich
rodziców

GOPS w Pszczółkach,
Placówki oświatowe
działające na terenie
gminy Pszczółki

Liczba osób objętych
działaniami

5.

Porady i konsultacje dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi

GOPS w Pszczółkach
oraz GKRPA

Liczba konsultacji i
porad

6.

Zachęcanie osób w podeszłym wieku
do aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym, kulturalnym itp

Urząd Gminy w
Pszczółkach, GOPS w
Pszczółkach

Liczba działań na rzecz
osób starszych

Cel szczegółowy:
3.
1.3 Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Wskaźniki monitorujące

1.

Inicjowanie działań informacyjnoedukacyjnych i postawy zrozumienia i
akceptacji oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji osób z zaburzeniami
psychicznymi

Urząd Gminy w
Pszczółkach,Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej , placówki
oświatowe, organizacje pozarządowe

Liczba działań i osób
biorących w nich udział

2.

Organizacje współdziałań różnych
instytucji w celu zapobieganiu
dyskryminacji i zapobieganiu zjawisku
stygmatyzacji osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin

Urząd Gminy w
Pszczółkach, Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Pszczółkach, placówki
oświatowe, kościół,
związki wyznaniowe,
organizacje pozarządowe

Liczba osób objętych
działaniami

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 lokalnym i społecznym.
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Cel szczegółowy:

1.
2.1 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.
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Wskaźniki
monitorujące

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach,

Liczba kontaktów

1.

Współpraca pracowników GOPS w
Pszczółkach ze służbami opieki psychiatrycznej na terenie powiatu oraz z
lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami
środowiskowymi.
Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu porad psychologicznych.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach, GKRPA

Liczba osób
korzystających z tych
form pomocy

Realizacja pomocy finansowej i
rzeczowej oraz żywnościowej osobom
z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzinom

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach

Liczba osób objętych
poszczególną formą
pomocy

2.

3.

Cel szczegółowy:
2.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, w tym aktywizacja
zawodowa.
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Wskaźniki monitorujące

1.

Zapewnienie wsparcia świadczonego
w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach, organizacje pozarządowe

Liczba osób
uczęszczających do
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kolniku

2.

Realizacja specjalistycznych
opiekuńczych

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach

Liczba osób objętych tą
formą pomocy

3.

Realizacja pomocy finansowej i rzeczowej oraz żywnościowej osobom z
zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzinom

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach

Liczba osób objętych
poszczególną formą
pomocy

4.

Zapewnienie wsparcia poprzez pomoc
specjalistów psychologa, pedagoga,
pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach

Liczba osób objętych
wsparciem specjalistów

5.

Udział osób z zaburzeniami psychicznymi w programach i projektach
aktywizujących społecznie i zawodowo

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach

Liczba osób biorących
udział w projektach

Zapewnienie warunków do
uczestnictwa w imprezach o charakterze kulturalnym i sportowym oraz
rozwoju talentów osobistych osób z
zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pszczółkach, placówki
oświatowe oraz
organizacje
pozarządowe

Liczba działań i osób
biorących w nich udział

6.

usług

Cel szczegółowy:
3.
2.3 Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.
Lp.
1.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Wskaźniki monitorujące

Powołanie Gminnego Zespołu koor- Wójt Gminy Pszczółki
Powołanie zespołu
dynującego
realizację
Gminnego
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III. FINANSOWANIE



budżet Gminy Pszczółki
środki finansowe świadczeniodawców usług medycznych

IV. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE









Urząd Gminy w Pszczółkach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pszczółki
Placówki oświatowe z terenu Gminy Pszczółki
Ośrodek Zdrowia w Pszczółkach
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Policja
organizacje pozarządowe.

V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
W terminie do dnia 15 maja każdego roku, Zespół koordynujący przesyła ministrowi zdrowia roczne
sprawozdanie z wykonania zadań objętych programem w roku minionym.
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