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UCHWAŁA NR XIV/141/2011
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2011-2015 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku 
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późń. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt. 
3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 24, poz. 128), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2011-2015, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza 

Janusz Sochacki
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/141/2011

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla Miasta Sandomierza na lata 2011 – 2015 
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Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m. in. w sprawach 
ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, należy do zadań własnych gminy. Zadania z zakresu ochrony 
zdrowia psychicznego realizowane są przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychiczego, który jednocześnie określa podmioty biorące udział w jego realizacji oraz wytycza kierunki 
działań dla poszczególnych podmiotów. Działania te mają na celu promocję zdrowia psychicznego 
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Istotnym elementem jest tu edukacja społeczna w zakresie higieny 
zdrowia psychicznego i umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zapewnienie osobom chorym psychicznie 
dostępu do opieki zdrowotnej a także innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym i lokalnym. W celu realizacji powyższych działań Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego przewiduje konieczność opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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Wprowadzenie

          Światowa Organizacja Zdrowia  (WHO) w swojej definicji określa zdrowie jako „pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”. W tym ujęciu zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swego potencjału oraz prawidłowo funkcjonuje w społeczeństwie. Zdrowa jednostka jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. Ma świadomość sensu życia, potrafi tworzyć wartości i jest zdolna do dokonywania samodzielnych wyborów. Człowiek w pełni zdrowia zaspokaja swoje potrzeby w sposób społecznie akceptowany i jest wrażliwy na potrzeby innych. Potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach, respektuje zasady ekorozwoju w swoim życiu i życiu społeczności. Zdrowie to również poddająca się zmianom zdolność człowieka do osiągania własnych fizycznych, psychicznych 
i społecznych możliwości, jak również zdolność do reagowanie na wyzwania środowiska, w którym żyje. 

Ogólna kondycja zdrowotna narodu coraz bardziej zależna jest od jego dobrostanu psychicznego. Zmiany społeczne i ekonomiczne istotnie wpływają na stan zdrowia psychicznego społeczeństwa. Brak odporności psychicznej rozwija poczucie bezradności i osamotnienia, pozbawia nadziei na lepszą przyszłość, rozwija negatywne i wyczerpujące mechanizmy radzenia sobie, skutkujące zwiększoną fizyczną 
i psychiczną zachorowalnością i patologią życia społecznego. Należy pamiętać, że społeczność nie składa się wyłącznie z jednostek silnych, przystosowanych, optymistów zawsze radzących sobie z sytuacjami trudnymi lub uchodzącymi za trudne. 

           Mając na uwadze rozmiar i dynamikę problemów  zdrowia psychicznego Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2010r. rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, a także zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych.

       Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza jest nie tylko realizacją wytycznych określonych w Narodowym Programie Zdrowia Psychicznego, ale przede wszystkim wyrazem zrozumienia potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego miasta w obszarze zdrowia psychicznego. Program zawiera opis działań służących wykonaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów szczegółowych. 













I. Podstawy prawne

           Przepisy ustawy z  dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego mówią, że ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz inne powołane do tego instytucje. W działaniach mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin oraz inne osoby fizyczne i prawne.

Obowiązki administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego wyznaczają następujące akty prawne:

· wspomniana powyżej ustawa z dnia 19 sierpnie 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późń. zm.),

· ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia,

· ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późń. zm.), zgodnie z która do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz promocja zdrowia i profilaktyka mająca na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu,

· ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.), zgodnie z którą do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

· ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 70, poz 473 z późń. zm.)

· ustawa z dnia 29 lipca 2005r, o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późń. zm.).



Dokumenty lokalne sprzyjające realizacji programu:

· Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013,

· Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015,

· Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii uchwalane corocznie przez Radę Miasta Sandomierza,

· Szkolne Programy Profilaktyki.



           Leczenie psychiatryczne pacjenta przebiega w ramach dwóch procesów – opieki medycznej oraz opieki społecznej. Dla uzyskania jak najlepszych efektów procesy te powinny następować po sobie oraz wzajemnie się uzupełniać.

Opieka zdrowotna w stosunku do osób z  zaburzeniami psychicznymi wykonywana jest w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej opieki zdrowotnej - w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej.

Opieka społeczna to przede wszystkim formy pomocy takie jak: środowiskowe domy samopomocy, usługi opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej





II. Formy opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi



1. Poradnia Zdrowia Psychicznego SPZZOZ w Sandomierzu ul. Schinzla 13

           W Poradni leczone są następujące schorzenia:

- organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, 

- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych,

- schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, 

- zaburzenia nastroju (afektywne), 

- zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, 

- zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, 

- zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, 

- upośledzenie umysłowe, 

- zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego), 

- zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie 
i w wieku młodzieńczym, 

- nieokreślone zaburzenia psychiczne, 

- symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania. 



2. Oddział Psychiatrii i Detoksykacji SPZZOZ w Sandomierzu ul. Schinzla 13

           Oddział Psychiatrii i Detoksykacji działa w sandomierskim szpitalu od 1990r. Jest przeznaczony dla chorych powyżej 18r. życia, ze wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską. Udziela różnorodnych świadczeń medycznych, prowadzi diagnostykę psychiatryczną, psychologiczną, przeprowadza konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, EEG. Stosuje leczenie biologiczne oraz oddziaływania psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne. 
W oddziale realizowane są programy dla osób z pierwszym i kolejnymi epizodami schizofrenii obejmujące oprócz diagnostyki i leczenia cykl zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów i ich rodzin. W ramach programu diagnostyczno terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu pacjenci oprócz detoksykacji, otrzymują podstawowe informacje o problemie uzależnień, są motywowani do dalszego leczenia i kierowani do stosownych placówek. Po leczeniu w oddziale całodobowym istnieje możliwość kontynuacji terapii w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym lub w Poradni Zdrowia Psychicznego u wybranego lekarza.

       Oddział Psychiatrii i Detoksykacji aktywnie uczestniczy w realizacji międzynarodowego programu przeciwko dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych psychicznie „Schizofrenia - otwórzcie drzwi" oraz współpracuje z Sandomierskim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja"



3. Oddział Dzienny Psychiatryczny SPZZOZ w Sandomierzu ul. Schinzla 13

           Oddział Dzienny Psychiatryczny działa od 2004r. Powstał w ramach Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego dostosowującego lecznictwo psychiatryczne do preferowanego na całym świecie modelu, który przenosi główny akcent z lecznictwa zamkniętego na leczenie środowiskowe, jako bardziej efektywne, tańsze i mniej uciążliwe dla pacjenta (nie odrywające go od jego środowiska rodzinnego i społecznego). Celem Oddziału jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Hospitalizacja dzienna (pobyt od godz. 8:00 do 14:00) daje możliwość diagnostyki 
i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem na oddziale całodobowym (zapewniona możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, przeprowadzenia badań lekarskich, psychiatrycznych, psychologicznych, dostęp do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych a przede wszystkim obserwacja funkcjonowania w grupie).

          Oferta diagnostyczno terapeutyczna wynikająca z charakteru obejmuje szerokie spektrum zaburzeń: 
- schizofrenię,
- inne zaburzenia psychotyczne,
- zaburzenia depresyjne,
- zaburzenia nerwicowe
- zaburzenia związane ze stresem,
- zaburzenia osobowości,
- zaburzenia na podłożu organicznym.

       Celem leczenia jest nie tylko redukcja objawów chorobowych, ale także poprawa 
w zakresie: 
- rozpoznawania, nazywania własnych emocji,
-  tolerowania sprzecznych uczuć,
- poprawa samooceny,
-  zdolności do rozpoznawania i akceptacji ograniczeń oraz dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu.



4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34.

            Główne zadania Poradni to :

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 
i problemów oraz  innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

- profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

- terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu 
i planowaniu kariery zawodowej,

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

- pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

           Poradnia realizuje powyższe zadania w szczególności przez : 

- diagnozę,

- konsultacje,

- terapię,

- psychoedukację,

- doradztwo,

- mediacje,

- interwencje w środowisku ucznia,

- działalność profilaktyczną,

- działalność informacyjną.



5. Poradnia Terapii Uzależnień SPZZOZ w Sandomierzu  ul. Schinzla 13

           Poradnia realizuje kompleksowy program terapii uzależnień od alkoholu dla pacjentów uzależnionych oraz program psychoterapetuczny dla członków rodzin, szczególnie osób współuzależnionych. Pacjenci uczestniczą w sesjach terapii indywidualnej oraz sesjach psychoterapii grupowej.





III. Formy opieki społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi



1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17 a, 
    ul. Żydowska 6c

           W kontekście zaburzeń psychicznych występuje bardzo duża integralność problemów zdrowotnych i społecznych. Ze społecznymi i materialnymi problemami osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi Ośrodek Pomocy Społecznej styka się 
w swojej pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizuje zadania wynikające z ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. 

           Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- ubóstwa, 

- sieroctwa, 

- bezdomności, 

- niepełnosprawności, 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

- przemocy w rodzinie, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

- braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze 

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

- alkoholizmu i narkomanii, 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

           Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

-osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

-osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

-rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. zwanym dalej" kryterium dochodowym rodziny"

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymieniowych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

           Główne formy pomocy z jakich korzystają osoby  z zaburzeniami psychicznymi:

- zasiłek celowy i celowy specjalny,

- zasiłek stały,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- praca socjalna,

- poradnictwo specjalistyczne,

- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



Zasiłek celowy

           W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany 
w szczególności na pokrycie części i całości kosztów zakupu żywności, leków 
i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.



Zasiłek stały

           Zasiłek stały przysługuje:

1) osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy 
z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy 
z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak też dochód na osobę 
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

           Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie, 

2) w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym 
na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

      Wysokość zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00  zł miesięcznie.



Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

           U osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być realizowane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta. Świadczone są przez opiekunki posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

          Specjalistyczne usługi opiekuńcze  obejmują między innymi: 

-uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym: kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych 
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, interwencje i pomoc w życiu, w rodzinie, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, pielęgnację, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie  nieobjętym przepisami ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych, pomoc mieszkaniową.  

           W 2010 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 8 osób  
z zaburzeniami psychicznymi a obecnie tj. w 2011 roku tą formą pomocy objęto 7 osób.



Poradnictwo specjalistyczne

          Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu działa  Punkt Interwencji Kryzysowej, który  jest  specjalistyczną instytucją pomocy społecznej zorientowaną na niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Głównym celem pracy Punktu Interwencji Kryzysowej jest pomoc w znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji. Pomoc osobom w kryzysie udzielana jest przez wykwalifikowanych specjalistów:

- psychologa

- prawnika

- terapeuty uzależnień

           Liczba porad udzielonych w Punkcie Interwencji Kryzysowej, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu w latach 2007-2010:

2007r.-  57,

2008r.- 141,

2009r.-149,

2010r.- 221.



Kierowanie  do Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

          Umieszczenie w DPS zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku  przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie oraz intelektualnie, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych.

           Obecnie  w domach pomocy społecznej  przebywa 22  z terenu gminy Sandomierz w tym 8 w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu ul. Katedralna 5

          Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są środowiskowe domu samopomocy. Domy te umożliwiają opiekunom pozostawienie chorych pod opieką wykwalifikowanego personelu w czasie godzin pracy. Środowiskowe domy samopomocy podczas pobytu chorych zapewniają im szeroki wachlarz zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych. Taka forma opieki nad chorymi jest tańsza, 
a ponadto zapewnia pełniejszy udział osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym przez kształtowanie kompetencji życiowych i pełnienie ról społecznych. Prowadzone jest w nich poradnictwo psychologiczne oraz monitorowany jest proces usprawniania przez specjalistyczną kadrę. 

          Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
i z Zaburzeniami Psychicznymi w Sandomierzu powstał w  grudniu 2003 roku. Do działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest budynek przy ul. Katedralnej 5. 
Jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym 
i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Oferta Domu skierowana jest dla osób z terenu powiatu sandomierskiego i dotyczy wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywaniu codziennych problemów. Ważnym elementem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz integracja ze społecznością lokalną.

           W Domu funkcjonują pracownie: komputerowo- krawiecka, plastyczna, fizjoterapii, stolarsko-modelarska oraz kulinarna. Uczestnicy mają również zapewnioną opiekę psychologa. Realizowane są różne formy terapii zajęciowej (ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, dramatoterapia, kinezyterapia, estetoterapia, biblioterapia, relaksacja) oraz:

· trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

· trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, 
z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, 
w urzędach, w instytucjach kultury,

· trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

· poradnictwo psychologiczne,

· pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

· pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc 
w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

· niezbędną opiekę,

· terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.



2. Warsztaty terapii zajęciowej

           Zadaniem warsztatów terapii zajęciowej jest rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania 
i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, poprawę kondycji fizycznej 
i psychicznej, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego. 

           Aktualnie mieszkańcy Sandomierza  uczęszczają do warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „TRATWA” przy ul. Zawichojskiej 13 oraz  Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji oraz Bezrobotnym i Poszukującym Pracy w Uaktywnieniu Zawodowym „INTEGRACJA”  przy 
ul. Jakubowskiego 5 w Sandomierzu. 



3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu 
ul. Czyżewskiego 1

      Zespół zajmuje się orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych. Zespół wydaje orzeczenia ze wskazaniem do ulg 
i uprawnień, m.in. do:

- odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia,

- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

- świadczeń  pomocy społecznej, zasiłku pielęgnacyjnego,

- uzyskania przez opiekuna osoby niepełnosprawnej świadczenia pielęgnacyjnego.

      Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej ulgi 
i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.



4. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34

           Osoby niepełnosprawne należą do jednej z tych grup społecznych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na otwartym rynku pracy. Jest to związane zarówno z brakiem wiedzy, jak i z pewnymi uprzedzeniami ze strony pracodawców oraz negatywnym stereotypem postrzegania tych osób przez społeczeństwo. Osoby niepełnosprawne często izolując się, pozostają bierne zawodowo i społecznie, a co za tym idzie nie posiadają zdolności i umiejętności radzenia sobie na otwartym rynku pracy. Przezwyciężenie barier psychologicznych występujących przez dłuższy okres wymaga specjalistycznego podejścia ze strony doradców zawodowych, psychologów jak i pracodawców. Ze względu na występujące bariery w relacjach pracodawca – niepełnosprawny pracownik, zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest wspierane przez państwo. 

           Podstawowym aktem prawnym w Polsce regulującym sprawy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która nakłada na  Powiatowe Urzędy Pracy prowadzenie działań sprzyjających zatrudnieniu tych osób. Nie każdy niepełnosprawny jest w stanie znaleźć pracę i pracować na otwartym rynku pracy. Dla wielu możliwość zatrudnienia stwarzają zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej. Na terenie Sandomierza działa tylko jeden zakład posiadający status Zakładu Pracy Chronionej. Nie istnieją również Zakłady Aktywności Zawodowej.

         

5.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34

           Jednym z kierunków działań Centrum jest realizacja zadań wynikających 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania te są realizowane głownie poprzez udzielanie dofinansowań na:

- tworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej,

- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- sport, kulturę, rekreację i turystyki osób niepełnosprawnych,

- na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

- rehabilitację dzieci i młodzieży,

- udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

IV. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Sandomierza w zakresie pomocy osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz na rzecz osób z problemami uzależnień



		Lp.

		Nazwa organizacji

		Adres, telefon

		Cele działalności



		1.

		Sandomierskie Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”

		Ul. Schinzla 13

27-600 Sandomierz

Tel. 15 307 03 11

		Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- świadczenie różnorodnych form pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ,w tym szczególnie chorych psychicznie, neurologicznie ich rodzin i opiekunów, oraz wyrównywanie szans tych osób,
- inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania 
w społeczeństwie,
- zapewnienie opieki i ochrony prawnej, 
- organizacja działalności rehabilitacyjnej, oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, krajoznawczej, oraz na rzecz ochrony środowiska,
- promocja i ochrona zdrowia psychicznego,
-  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa oraz współpraca 
z instytucjami rynku pracy.





		2.

		Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego

		Ul. Rynek 28 A

27-600 Sandomierz

Tel. 15 832 84 13

		Ogólnym celem działalności Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin, w szczególności dot. probleamtyki uzależnień i profilaktyki

 .



		3.

		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TRATWA”,

		Ul. Zawichojska 13

27-600 Sandomierz

Tel. 15 832 27 68

		Stowarzyszenie „TRATWA”, jest ośrodkiem terapeutycznym dla osób niepełnosprawnych. Placówka zapewnie różne formy pracy z wychowankami jak również stale wzbogaca możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
i umiejętności. Podstawowym celem działalności placówki jest  kompleksowość procesu rehabilitacji. Uczestnicy rozwijają wrażliwość twórczą, przygotowują się do pracy zawodowej oraz samodzielnego 
i niezależnego życia.



		4.

		Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji oraz Bezrobotnym 
i Poszukującym Pracy 
w Uaktywnieniu Zawodowym „INTEGRACJA”

		Ul. Jakubowskiego 5

27-600 Sandomierz

Tel. 15 832 05 67

		Stowarzyszenie „INTEGRACJA" jest organizacją pożytku publicznego, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem stowarzyszenia jest: niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, ochrony ich praw i interesów. Zadania organizacji realizowane są poprzez prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Jakubowskiego 5, prowadzenie punktu informacyjno- poradniczego oraz pomoc charytatywną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 



		5.

		Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”

		Ul. Opatowska 13

27-600 Sandomierz

Tel. 15 644 55 32

		Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie codziennej działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego "Radość Życia" dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Zadania organizacji realizowane są poprzez: edukację prozdrowotną, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi, organizowanie spotkań, konferencji, wystaw, koncertów o charakterze integracyjnym.











V. Zestawienie celów ogólnych i szczegółowych Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego



Cel główny 1: 

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Cele szczegółowe:

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

1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym

1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego









Cel główny 2:

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

Cele szczegółowe:

2.1 upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej

2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego

2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy





VI. Lista priorytetów promocji zdrowia psychicznego dla Miasta Sandomierza



1. Promocja zdrowia psychicznego poprzez realizację kampanii edukacyjnych 
i informacyjnych, szkoleń, warsztatów skierowanych do społeczności lokalnej. 



1. Zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz integracja zawodowa i społeczna tych osób



1. Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych.



1. Wdrażanie modelu środowiskowej i zintegrowanej opieki.



1. Wzmacnianie i wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.





VII. Harmonogram realizacji zadań



           Wszelkie działania programu mają charakter ciągły stosownie do możliwości 
i zapotrzebowania. Realizacja oparta jest o programy lokalne.

















Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym



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



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego dla Miasta Sandomierza

		Lokalny zespół koordynujący

		Ustalone priorytety



		2.

		Przygotowanie oraz udostępnienie informacji dot. zdrowia psychicznego na stronie internetowej miasta zawierającej wykaz placówek ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej oraz innych placówek udzielających wsparcia osobom w stanach kryzysu psychicznego

		Urząd Miejski w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu

		Liczba osób korzystająca 
z utworzonej strony internetowej



		3.

		Prowadzenie szkoleń, warsztatów 
o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego, skierowanych do :

- dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców

- nauczycieli, wychowawców

-psychologów, pedagogów 

		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoły, 

organizacje pozarządowe

		Liczba zorganizowanych szkoleń / liczba uczestników 



		4.

		Zachęcanie osób w podeszłym wieku do dalszego aktywnego uczestniczenia  społecznego, kulturalnego w życiu społeczeństwa

		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sandomierskie Centrum Kultury Urząd Miejski w Sandomierzu

		Liczba inicjatyw / liczba uczestników



		5.

		Organizacja akcji i szkoleń promujących zdrowie psychiczne 
w miejscu pracy, w szczególności rozwijajacych umiejętności pracowników w radzeniu sobie ze stresem i kształtowaniu prawidłowych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy

		Urząd Miejski w Sandomierzu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej

		Liczba akcji 
i szkoleń / liczba uczestników



		6.

		Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

		Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu

		Liczba podjętych działań / liczba odbiorców tych działań







Przewidywane rezultaty:

- pogłębienie wiedzy o zdrowiu psychicznym

- promowanie zachowań i zdrowego stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego

- podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zagrażających zdrowiu psychicznemu

Grupa docelowa:

- dzieci i młodzież szkolna

- rodzice i opiekunowie prawni dzieci

- nauczyciele, wychowawcy

- pedagodzy, psycholodzy

- osoby starsze

- osoby pracujące zawodowo

- osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz ich rodziny

Terminy realizacji:

realizacja ciągła



Cel szczegółowy 1.2.: zapobieganie zaburzeniom psychicznym



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia dla osób doświadczających przemocy poprzez realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011-2015

		Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, Urząd Miejski 
w Sandomierzu

		Przygotowany program, liczba podjętych działań, projektów oraz liczba adresatów tych działań 



		2.

		Realizacja szkoleń, warsztatów, spotkań zapobiegających przemocy rówieśniczej w szkole oraz  
w cyberprzestrzeni

		Szkoły, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, organizacje pozarządowe

		liczba podjętych działań, projektów oraz liczba adresatów tych działań



		3.

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

		Szkoły 

		Liczba skierowanych  dzieci







Przewidywane rezultaty:

- wzmocnienie systemu działań w zakresie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie

- zmiany postaw społecznych i wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, środowisku szkolnym, cyberprzestrzeni oraz dysfunkcji wynikających z przemocy  rodzinie





Grupa docelowa:

-  środowisko rodzinne – rodziny ,w których wystąpiła przemoc

- środowisko szkolne – dzieci, młodzież, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie szkolni

- dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic socjoterapeutycznych

Terminy realizacji:

realizacja ciągła



Cel szczegółowy 1.3.: zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

		Urząd Miejski w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

zakłady opieki zdrowotnej,

organizacje pozarządowe, media lokalne

		Liczba zrealizowanych kampanii 



		2.

		Umożliwienie uczestnictwa osobom 
z zaburzeniami psychicznymi 
w wydarzeniach kulturalno-sportowych poprzez uczestnictwo 
w lokalnych wydarzeniach, festynach, promowanie twórczości, współzawodnictwo

		Środowiskowy Dom Samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, Urząd Miejski 
w Sandomierzu

		Ilość wydarzeń 
z udziałem osób 
z zaburzeniami psychicznymi



		4.

		Zorganizowanie konferencji z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

		Urząd Miejski w  Sandomierzu, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe

		Liczba uczestników







Przewidywane rezultaty:

-  zmiana postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

- zmniejszenie skali zjawiska stygmatyzacji i dyskryminacji osób i członków rodzin osób 
z zaburzeniami psychicznymi

Grupa docelowa:

- osoby z zaburzeniami psychicznymi i członkowie ich rodzin

- organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnoprawnych

- środowisko lokalne

- media

Terminy realizacji:

realizacja ciągła



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



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego 
o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzin a także dla osób uwikłanych w przemoc domową

		Urząd Miejski w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu

		Opracowany przewodnik



		2.

		Organizacja systemu poradnictwa 
i pomocy w stanach kryzysu psychicznego

		Urząd Miejski w Sandomierzu, organizacje pozarządowe

		Liczba punktów poradnictwa funkcjonująca na terenie miasta



		3.

		Podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się poradnictwem 
i interwencją kryzysową

		Urząd Miejski w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, organizacje pozarządowe 

		Ilość przeszkolonych osób







Przewidywane rezultaty:

- zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat instytucji pomocowych

- rozwijanie sieci wsparcia dla osób w kryzysach psychicznych

- podniesienie jakości świadczonych usług

Grupa docelowa:

społeczność lokalna i personel zajmujący się poradnictwem

Terminy realizacji:

realizacja ciągła





Cel główny 2: Zapewnienie osobom zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych w środowisku rodzinnym i społecznym



Cel szczegółowy 2.1.: upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu porad psychologicznych i psychiatrycznych oraz dot. uzależnień

		Świadczeniodawcy zadań NFZ

		Liczba świadczeń/rok



		2. 

		Utworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego

		Narodowy Fundusz Zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej



		Liczba osób objęta opieką



		3.

		Współpraca OPS w Sandomierzu ze służbami opieki psychiatrycznej na terenie miasta Sandomierza oraz 
z lekarzami rodzinnymi

		Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu OPS, zakłady opieki zdrowotnej

		Liczba działań podjętych przez pracowników OPS w Sandomierzu 
w ramach pracy socjalnej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi







Przewidywane rezultaty:

- poprawa dostępności do różnych form opieki psychiatrycznej

- koordynacja opieki medycznej z opieką społeczną w zakresie opieki psychiatrycznej

Grupa docelowa:

- osoby z zaburzeniami psychicznymi

Terminy realizacji:

realizacja ciągła



Cel szczegółowy 2.2: upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Prowadzenie akcji  informacyjnych 
o dostępnych formach pomocy dla osób w stanach kryzysu psychicznego



		Urząd Miejski w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, lokalne media

		Materiały informacyjne



		2.

		Organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi

		Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu

		Liczba osób / rok



		3.

		Rozszerzanie w miarę możliwości pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

		Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, organizacje pozarządowe

		Liczba osób / rok



		4.

		Wspieranie prowadzenia ŚDŚ

		Urząd Miejski w Sandomierzu

		Liczba uczestników / rok



		5.

		Utworzenie mieszkań chronionych



		Urząd Miejski w  Sandomierzu, organizacje pozarządowe

		Liczba utworzonych mieszkań / liczba osób, które skorzystały  z nich 



		6.

		Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej

		Urząd Miejski w Sandomierzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe

		Liczba uczestników / rok



		7.

		Wspieranie samopomocowych inicjatyw pacjentów, ich rodzin i organizacji pozarządowych, służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z  zaburzeniami psychicznymi

		Urząd Miejski w Sandomierzu, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu, zakłady opieki zdrowotnej

		Liczba inicjatyw







Przewidywane rezultaty: 

- rozszerzenie pomocy społecznej świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Sandomierza

- zróżnicowanie form pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Grupa docelowa:

- osoby w kryzysie psychicznym

- osoby z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną

Terminy realizacji

-realizacja ciągła



Cel szczegółowy 2.3.: aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, poradnictwa zawodowego 
i szkoleń  dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

		Powiatowy Urząd Pracy

		Liczba osób korzystających



		

2.

		Przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób  
z zaburzeniami psychicznymi

		Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski w Sandomierzu, media lokalne

		Liczba osób korzystających







Przewidywane rezultaty:

- wzrost zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

- poprawa sytuacji materialnej poprzez osiąganie własnych dochodów

- wzrost samooceny i poczucia własnej wartości

Grupa docelowa:

- osoby z zaburzeniami psychicznymi

- osoby długotrwale bezrobotne i będące klientami pomocy społecznej

Terminy realizacji:

realizacja ciągła











Cel szczegółowy 2.4.: skoordynowanie różnych form opieki i pomocy



		Lp.

		Nazwa zadania

		Realizatorzy, Partnerzy

		Wskaźniki

monitorujące



		1.

		Powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację programu ochrony zdrowia psychicznego

		Burmistrz Miasta Sandomierza

		Dokument powołujący



		2.

		Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób i instytucji zajmujących się osobami  z zaburzeniami psychicznymi podnoszących kompetencje tych osób  oraz rozwijających umiejętność współpracy interdyscyplinarnej 
w ramach ochrony zdrowia psychicznego i opieki środowiskowej

		Urząd Miejski w Sandomierzu, zakłady opieki zdrowotnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, organizacje pozarządowe

		Liczba zorganizowanych spotkań, szkoleń / liczba uczestników







Przewidywane rezultaty:

- podniesienie efektywności świadczonych usług

- wypracowanie modelu współpracy podmiotów niosących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Grupa docelowa:

- podmioty świadczące pomoc

- osoby z zaburzeniami psychicznymi

Terminy realizacji

realizacja ciągła





VIII. Zarządzanie i monitorowanie Programem oraz jego finansowanie

           Funkcję koordynacyjną pełni lokalny zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Miasta Sandomierza na lata 2011 – 2015 powołany Zarządzeniem nr SO/801/1/2011 Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 10.11.2011r., w którego skład przedstawiciele następujących instytucji:

- Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

- Rady Miasta Sandomierza,

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

- Oddziału Psychiatrii i Detoksykacji SPZZOZ w Sandomierzu,

- Oddziału Dziennego Psychiatrycznego SPZZOZ w Sandomierzu,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu,

- Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu,

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu. 

          Realizatorzy programu są wskazani w celach szczegółowych Programu 
i prowadzą monitoring oraz ewaluację realizacji poszczególnych działań. 

          Corocznie będą przygotowywane sprawozdania z realizacji zadań za rok poprzedni. Podlegają one przesłaniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi, w terminie do dnia 15 maja. 

          Źródłami finansowania Programu będą w szczególności środki własne Gminy Miejskiej Sandomierz, środki własne realizatorów zadań, a także środki zewnętrzne.



IX. Adresaci programu:

           Adresatami Programu są osoby:

· zagrożone chorobami psychicznymi

· chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne)

· upośledzone umysłowo

· dzieci i młodzież

· osoby w wieku aktywności zawodowej oraz osoby starsze

· lokalna społeczność





Podsumowanie

          Zmiany społeczo-ekonomiczne wynikające z transformacji ustrojowej w Polsce doprowadziły do wzrostu zagrożeń i pojawienia się nowych problemów społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo czy też marginalizacja osób mniej sprawnych. Każdego roku wzrasta liczba osób potrzebujących wsparcia specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego.  

Jednym z najważniejszych zadań postawionych przez niniejszy Program jest rozszerzenie działań sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, przełamanie barier i stereotypów dot. osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym oraz integracja społeczna tych osób. Kształtowanie w społeczeństwie postawy życzliwości zrozumienia wobec osób zaburzeniami psychicznymi oraz działania motywujące, skierowane do tych osób, pozwolą na ich większą aktywizacje zawodową oraz poprawę jakości życia. Konsekwentne wdrażanie programu przyczyni się do poprawy stanu zdrowia populacji mieszkańców miasta Sandomierza.
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