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„Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017 -  2023”  został  przyjęty

Uchwałą Nr XXVI/186/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 stycznia 2017 i jest spójny 

z „Powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych  w powiecie lubińskim”.

Program  został  opracowany  w  związku  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.          

Efektem ewaluacji jest tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki 

i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców powiatu lubińskiego oraz poprawę jakości życia osób

doświadczających  trudności  i  kryzysów  psychicznych  oraz  z  zaburzeniami  psychicznymi,  ich

rodzin,  opiekunów  i  otoczenia  społecznego  w  powiecie  lubińskim zgodnie  z  następującymi

kryteriami (TESUT):

trafność -  pozwala  na  określenie  czy  dany  cel  odpowiada  potrzebom  i  mieści  się

         w ustawowych zadaniach powiatu,

efektywność - pozwala na określenie stopnia realizacji założonych celów,

skuteczność  -  jest  zestawieniem nakładów pozwalających określić właściwy dobór działań    

   do realizacji poszczególnych celów,

użyteczność - określenie przydatności podejmowanych działań,

trwałość - umożliwia określenie długotrwałości i ciągłości założonych celów.

Po  dokonaniu  oceny  stanu  realizacji  celów  szczegółowych  możliwe  jest  sporządzenie

rekomendacji mających na celu zwiększenie efektywności dotychczasowych działań.

Koordynatorem  Programu  jest  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie

przy współpracy z:

 Starostwem Powiatowym w Lubinie,

 placówkami służby zdrowia,

 placówkami oświatowymi,

 Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubinie,

 Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie,

 Ośrodkami Pomocy Społecznej,

 Warsztatami Terapii Zajęciowej,

 organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zdrowia psychicznego.

Szczegółowy  zakres  wydatkowania  środków  wynika  z  charakterystyki  działalności

uczestniczących w Programie jednostek oraz organizacji pozarządowych.

W  celu  niwelowania  problemów  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  instytucje

zaangażowane w realizację programu podjęły w szczególności następujące działania:



Ocena  realizacji  celu  szczegółowego  nr  1 „Upowszechnianie  środowiskowego
modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej”.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie  realizowało Projekt  pn.  "Bezpieczna

przystań"  współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach,  którego prowadziło  mieszkanie

chronione wspierane (wspomagane). Celem projektu jest zapewnienie możliwości bytowych, nauki

prowadzenia  samodzielnego  życia,  poradnictwa  psychologicznego,  socjalnego,  treningu

umiejętności praktycznych, treningu interpersonalnego.

Ponadto współpracowało z organizacjami prorządowymi (Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców

Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie, Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie,

Stowarzyszenie PRO HUMANITATIS w Szklarach Górnych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło

Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie,  Fundacja Przystań w Ścinawie, Fundacja im. Brata

Alberta) w zakresie wyznaczenia priorytetów oraz kierunków działań w obszarze ochrony zdrowia

psychicznego w Powiecie Lubińskim.

Na terenie Powiatu utworzono Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 

i Młodzieży w Lubinie sp. z o.o. w strukturach którego funkcjonuje Przychodnia, w tym Ośrodek

Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci  i Młodzieży - I poziom

referencyjny  oraz  Poradnia  Zdrowia  Psychicznego  dla  Dzieci.  DCZPDM  zapewniało  wsparcie

psychologiczne,  porady  prawne,  dyżur  przy  telefonie  zaufania,  prowadziło  zajęcia  online  dla

uczniów, a także utworzyło młodzieżową grupę Liderów Profilaktyki.

Fundacja  Przystań  w  Ścinawie prowadziła  Dom  Seniora  Przystań  w  Ścinawie

zapewniający  kompleksowy  pobyt  stały,  czasowy  i  dzienny  osobom  niepełnosprawnym,

w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

Uczestnicy  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej (WTZ  „Przytulisko”,  WTZ  „Kameleon”,

WTZ  „Akademia  Życia”,  WTZ  „Promyk”,  WTZ   „Słoneczko”,  WTZ  „Uśmiech”) korzystali

z pomocy psychologa oraz instruktorów terapii zajęciowej w sytuacjach kryzysowych, nasilających

się stanów lękowych związanych z izolacją, ograniczeniami związanymi  z pandemią. 

Stowarzyszenie  Przyjaciół  i  Rodziców  Osób  Niepełnosprawnych  „Równe  Szanse”

w Lubinie kontynuując budowę całodobowego ośrodka z przeznaczeniem dla osób somatycznie

chorych,  podjęło  działania  przyczyniające  się  do  rozwoju  infrastruktury  zapewniającej  miejsca

osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Ocena realizacji  celu szczegółowego nr 2  „Upowszechnianie zróżnicowanych form

pomocy i oparcia społecznego”.

W strukturach  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prowadzony był Ośrodek

Interwencji  Kryzysowej  oraz  realizowane  były  następujące  programy  tj.  „Powiatowy  program



oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych  dla  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie”

oraz „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Ośrodek

Interwencji Kryzysowej  będący w strukturach PCPR realizował wiele interdyscyplinarnych działań

na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu tj.:  profilaktyka i edukacja społeczna (artykuły w

prasie, lokalnych mediach, dystrybucja ulotek, informatorów, materiałów edukacyjnych), kampanie

społeczne („Razem bez przemocy”, „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”),

pomoc  osobom  znajdującym się  w  sytuacji  kryzysowej  (specjalistyczne  poradnictwo,  punkt

konsultacyjny  dla  osób  z  uzależnieniami  behawioralnymi,  grupa  wsparcia  dla  kobiet

doświadczających  przemocy  w  rodzinie,  interwencje  środowiskowe).  Ponadto  Powiatowe

Centrum w związku z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w  wyniku  żywiołu  lub  sytuacji  kryzysowych  wywołanych  chorobami  zakaźnymi”  -  Moduł  III

wypłacało  dofinansowanie  ze  środków  PFRON  osobom  niepełnosprawnym,  które  na  skutek

wystąpienia  sytuacji  kryzysowych  spowodowanych  chorobami  zakaźnymi  utraciły  możliwość

korzystania z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych wskazanych w programie.

Nową formą wsparcia dla osób m.in. z zaburzeniami psychicznymi było przystąpienie przez  PCPR

do realizacji  programu „Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej”  finansowanego ze środków

Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  w  ramach  resortowego

Programu.

Specjalny  Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy  im.  Przyjaciół  Dzieci  w  Szklarach Górnych

koordynował  prace  Zespołu  ds.  planowania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  Ośrodki

Pomocy Społecznej w Powiecie Lubińskim udzielały świadczenia pomocy społecznej dla osób

z  zaburzeniami  psychicznymi  (specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  pomoc   indywidualna,

przyznawanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, zasiłki stałe, celowe).

Ocena  realizacji  celu  szczegółowego  nr  3 „Aktywizacja  zawodowa  osób
z zaburzeniami psychicznymi”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie wspierało osoby niepełnosprawne 

z  zaburzeniami  psychicznymi,  upośledzeniem  umysłowym  oraz  całościowymi  zaburzeniami

psychicznymi  w  ramach  realizowanych  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  osób

niepełnosprawnych  zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej

oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  a także  w ramach Pilotażowego programu „Aktywny

Samorząd”, który był finansowany ze środków PFRON (Moduł I, Moduł II).

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Lubinie aktywizował  osoby  bezrobotne  z  zaburzeniami

psychicznymi  poprzez organizację prac interwencyjnych,  prac społecznie użytecznych,  szkoleń,

dotacji na działalność gospodarczą oraz refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy.

Warsztaty  Terapii  Zajęciowej (WTZ  „Przytulisko”,  WTZ  „Uśmiech”) w  ramach rehabilitacji

zawodowej zapewniły uczestnikom praktyki  zawodowe (m.in.  Firma „Lubinex”,  Market  TESCO,

Zakład Wulkanizacji w Lubinie, Centrum Ogrodnicze „Agawa”, Dom Seniora Przystań).



Ocena realizacji  celu szczegółowego nr 4 „Skoordynowanie dostępnych form opieki
i pomocy”.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie  koordynowało  działania  organizacji

pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie

poprzez  bieżącą  współpracę,  wymianę  doświadczeń  oraz  udzielanie  poradnictwa  prawnego,

psychologicznego,  terapeutycznego.  Powiatowe  Centrum w  związku  z  realizacją  programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych

wywołanych  chorobami  zakaźnymi”  -  Moduł  III  współpracowało  z  jednostkami  do  których

uczęszczają  osoby  niepełnosprawne  w  zakresie  możliwości  otrzymania  wsparcia  w  ramach

Modułu III. 

Ponadto dokonało  aktualizacji  danych  w  „Informatorze  o  dostępnych  formach  opieki

zdrowotnej  i  pomocy  społecznej  oraz  aktywizacji  zawodowej  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi w województwie dolnośląskim”.  

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ośrodek  Medycyny  Pracy  w  Lubinie realizował

świadczenia medyczne w ramach poradni zdrowia psychicznego, a także udzielał komercyjnych

porad psychologicznych.

Ośrodki  Pomocy  Społecznej informowały osoby  niepełnosprawne,  w  tym  z  zaburzeniami

psychicznymi, o możliwości skorzystania z dostępnych form opieki zdrowotnej oraz pomocy ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ocena  realizacji  celu  szczegółowego  nr  5 „Udzielanie  wsparcia  psychologiczno-
pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom”.

 
Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  w  Lubinie udzielała  wsparcia  w  zakresie

przeprowadzania  badań  diagnostycznych,  wydawania  opinii  i  orzeczeń,  prowadzenia  terapii

rodzinnej i indywidualnej a także pomocy rodzicom poprzez terapie, konsultacje i porady.

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  im.  Przyjaciół  Dzieci  w  Szklarach  Górnych,

Zespół  Szkół  i  Placówek  Oświatowych  w  Lubinie,  I  Liceum  Ogólnokształcące

im.  Mikołaja Kopernika  w Lubinie, Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w

Lubinie udzielały pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji dla uczniów i

rodziców.

Podsumowanie Programu

 W 2020 roku w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego związanym

z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa  SARS-CoV-2  i  obowiązującymi  obostrzeniami  sanitarnymi

zostały  wprowadzone  czasowe ograniczenia  w funkcjonowaniu  wielu  jednostek,  instytucji  oraz



podmiotów  znajdujących  się  na  terenie  Powiatu  Lubińskiego.  Polegały  one  na  znacznym

ograniczeniu realizacji zaplanowanych zadań bądź wykonywanie ich w formie zdalnej 

z  wykorzystaniem  komunikatorów  społecznych,  poprzez  kontakt  e-mailowy,  telefoniczny  oraz

webinary on-line.  Ograniczono do wymaganego minimum spotkania,  zajęcia grupowe, imprezy

masowe  czy  planowane  wydarzenia  z  zachowaniem  zasad  reżimu  sanitarnego.  Objęto

szczególnym wsparciem osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2023”  ma na

celu skoordynowanie działań realizowanych przez wszystkie szczeble jednostek samorządowych,

placówek oświatowych oraz organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne 

z  terenu  Powiatu  Lubińskiego  z  uwagi  na  fakt,  iż  zaburzenia  psychiczne  stanowią  istotne

utrudnienia w funkcjonowaniu społecznym i psychicznym człowieka i charakteryzują się ogromną

skalą objawów.

Do  najczęściej  występujących  zaburzeń  psychicznych  zalicza  się  zaburzenia  lękowe,

zaburzenia  nastroju,  depresje,  zaburzenia  psychotyczne,  zaburzenia  odżywiania  (anoreksja,

bulimia),  chorobliwe  uzależnienia  i  zaburzenia  kontroli  impulsów  (piromania,  kleptomania,

uzależnienie od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych, zakupów, internetu, seksu, pracy).

Specyfika  zaburzeń  psychicznych  sprawia  trudności  w  samodzielnym  funkcjonowaniu

w społeczeństwie, a także w pełnieniu ról społecznych oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.

Biorąc  pod  uwagę  zaangażowanie  podmiotów  i  organizacji  pozarządowych  zrealizowanych

zostało szereg działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.  Podmioty, które przedstawiły

swoje  dokonania  na  potrzeby  niniejszego  Sprawozdania  realizowały  działania  ze  środków

własnych oraz dzięki otrzymanym dotacjom ze środków krajowych lub europejskich.

 Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, bez względu na stopień upośledzenia

organizuje się naukę i zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze  w szczególności w szkołach, 

w  przedszkolach,  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  ośrodkach  rehabilitacyjno-

wychowawczych, a także w domu rodzinnym. 

Pomimo, iż proces wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi znacznie się rozwinął, pewne

obszary  wymagają  ulepszenia,  w  szczególności  rozwoju opieki  środowiskowej,  która

obejmowałaby  nie  tylko  świadczenia  specjalistyczne,  ale  także  świadczenia  w  ramach

podstawowej opieki zdrowotnej. Jak  wynika  z danych przesyłanych przez placówki oświatowe,

wszystkie  placówki  w  ramach  oddziaływań  wychowawczych  i  edukacyjnych  starały  się

propagować idee równości i tolerancji  wobec osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie  osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi  zróżnicowanych  form  pomocy

i  wsparcia  w  zakresie  rozwoju  pomocy  stacjonarnej  (domy  pomocy  społecznej),  pomocy

półstacjonarnej  (mieszkania  chronione)  oraz  pomocy  środowiskowej  (specjalistyczne  usługi

opiekuńcze  świadczone  w  miejscu  zamieszkania,  pomoc  świadczoną  w  ośrodkach  pomocy

społecznej,  wsparcie  organizacji  pozarządowych)  jest  niezwykle  istotne  w  celu  zapewnienia

lepszej jakości życia, w przyjaznym i tolerancyjnym otoczeniu społecznym.  



Analiza realizacji celów zawartych w programie została opracowana w formie tabelarycznej

(załącznik nr 1), na podstawie pisemnych informacji otrzymanych 

z  następujących  instytucji  realizujących  zgodnie  z  posiadanymi  kompetencjami

poszczególne zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,

Starostwo Powiatowe  w Lubinie - Departament Spraw Społecznych,

Starostwo Powiatowe  w Lubinie - Departament Edukacji,

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie,

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie,

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przytulisko” w Lubinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Kameleon” w Lubinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” w Lubinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Lubinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Słoneczko” w Lubinie,

Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie,

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych,

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie,

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie,

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie,

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie,

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Lubinie,

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy w Lubinie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej,

Stowarzyszenie-Klub Abstynenta „ARKA” w Lubinie,

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie,

Fundacja Przystań w Ścinawie,

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie,

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Źródła finansowania Programu to:

 środki Narodowego Funduszu Zdrowia,



 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 środki własne Realizatorów i Partnerów Programu,

 środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 inne źródła.

Autorzy  dokumentu  pragną  złożyć  serdeczne  podziękowania  wszystkim  instytucjom,

podmiotom oraz organizacjom pozarządowym, którzy uczestniczyli w jego opracowaniu i

realizacji,  przyczyniając się do identyfikacji  oraz rozwiązywania problemów społecznych

występujących  w  Powiecie  Lubińskim.  Jednocześnie  chcą  wyrazić  nadzieję  na  dalszą

współpracę w realizacji działań określonych w Programie. 

                                                                                                                                  



Realizacja Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego

Cel główny Programu Nr 1: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do jej potrzeb.

Lp.
Zadania wynikające z programu Sposób realizacji

zadania
    Realizatorzy oraz partnerzy

Cel szczegółowy nr 1 Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

Opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki
zdrowotnej,  w  tym  Centrum  Zdrowia  Psychicznego  (CZP)  oraz  placówek  psychiatrycznej  opieki  zdrowotnej  dla  dzieci  i  młodzieży  w  powiecie
lub gminie

1.1
Uchwałą Rady Powiatu w Lubinie Nr XXVI/186/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.  przyjęto  Powiatowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2023, w którym określono priorytety działań w Powiecie Lubińskim
w zakresie:
- zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do jej potrzeb,
- prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi,
- monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu.

Departament Spraw Społecznych - 
Starostwo Powiatowe w Lubinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    
w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

Placówki oświatowe

Ośrodki Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Placówki służby zdrowia

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Gromadzenie  oraz  udostępnianie  informacji  dotyczących  dostępności  lekarzy  psychiatrów  (dla
rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR 
Lubin

Upowszechnianie  wiedzy  w  zakresie  zdrowia  psychicznego,  możliwości  przeciwdziałania  sytuacjom
kryzysowym, wskazania placówek służby zdrowia.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR 
Lubin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         
w Lubinie

Udostępnianie wykazu placówek zdrowia z terenu Lubina oraz informowanie o zakresie pomocy i ochrony
zdrowia psychicznego.

Ośrodki Pomocy Społecznej



Realizacja zadań z obszaru zdrowia psychicznego w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Ośrodka. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci        
w Szklarach Górnych

Utworzenie  Dolnośląskiego  Centrum Zdrowia  Psychicznego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  w Lubinie  sp.  z  o.o.
w  strukturach  którego  funkcjonuje  Przychodnia,  w  tym  Ośrodek  Środowiskowej  Opieki  Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży        
w Lubinie

Utworzenie CZP zgodnie z zasadami organizacyjnymi w psychiatrycznej opiece zdrowotnej

1.2
Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  w  zakresie
wyznaczenia priorytetów  oraz  kierunków  działań  w  obszarze  ochrony  zdrowia  psychicznego  w  Powiecie
Lubińskim, w związku z przyjętym przez Radę Powiatu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017-2023. 

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Lubinie

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców 
Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”
w Lubinie

Stowarzyszenie PRO HUMANITATIS          
w Szklarach Górnych

Fundacja Przystań w Ścinawie

Polski Związek Emerytów, Rencistów         
i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą     
w Lubinie

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Dolnośląski - Koło w Lubinie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci  
i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubinie

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą         
w Radwanowicach

Rozwój infrastruktury zapewniającej miejsce osobom z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej,  dziennych domach pomocy
oraz środowiskowych domach
1.3 Zapewnienie  możliwości  bytowych,  nauki  prowadzenia  samodzielnego  życia,  rozwijanie  samodzielności

oraz  sprawności  w  zakresie  pełnienia  ról  społecznych  wychowankom  opuszczającym  pieczę  zastępczą
oraz osobom niepełnosprawnym w ramach projektu „Bezpieczna przystań” współfinansowanego przez Unię
Europejską (mieszkanie chronione treningowe, mieszkanie wspierane) – 5 osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubinie



Budowa całodobowego ośrodka dla osób przewlekle somatycznie chorych. Stowarzyszenie  Przyjaciół  i  Rodziców
Osób  Niepełnosprawnych  „Równe
Szanse” w Lubinie

Kierowanie  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  wymagających  całodobowej  opieki  dla  domów  pomocy
społecznej (dps dla osób przewlekle, psychicznie chorych) - 22 osoby.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej          
w Lubinie

Prowadzenie  Domu  Seniora  Przystań  w  Ścinawie  zapewniającego  kompleksowy  pobyt  stały,  czasowy
i dzienny osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi (liczba miejsc - 42).

Fundacja Przystań w Ścinawie

Prowadzenie wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

1.4 Świadczenie  pomocy prawnej,  psychologicznej  oraz  socjalnej  w zakresie  rozwiązywania  problemów osób
z  zaburzeniami  psychicznymi  w  ramach  Interwencji  Kryzysowej,  w  tym  problemach  wynikających
z obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią i izolacją (210 porad).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR 
Lubin

Prowadzenie  psychoedukacji  na  temat  zdrowia  psychicznego  oraz  bieżące  informowanie  o  dostępnych
formach pomocy dla 175 uczestników WTZ.

Indywidualne i grupowe konsultacje, pogadanki, w tym w formie online i za pomocą telefonu z psychologiem
zatrudnionym w WTZ. Zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom uczestników WTZ.

Prowadzenie zajęć psychoterapii, relaksacji i wyciszenia.

WTZ „Przytulisko” w Lubinie

WTZ „Kameleon” w Lubinie

WTZ „Akademia Życia” w Lubinie

WTZ „Promyk” w Lubinie

WTZ „Słoneczko” w Lubinie

WTZ „Uśmiech” w Ścinawie

Poradnictwo psychologiczne (29 osób), prawne (7 osób) oraz psychiatryczne (13 osób) świadczone dla osób
niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie.

Fundacja Przystań w Ścinawie

Zapewnienie  osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi  wsparcia  udzielanego  przez  lekarza  psychiatrę
oraz psychologa (857 porad ogółem).

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki 
Podstawowej w Ścinawie

Poradnictwo psychologiczne, prawne i informacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, praca socjalna. Ośrodki pomocy społecznej

Prowadzenie  Punktu  Konsultacyjno-Informacyjnego  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ścinawie, konsultacje – psycholog ds. uzależnień.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ścinawie

Wsparcie  psychologiczne  i  psychiatryczne  udzielane  w  ramach  środków  z  NFZ  oraz  konsultacje
psychologiczne komercyjne (1 124 działań).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ośrodek Medycyny Pracy w Lubinie

Rozwiązywanie problemów osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Grupy Interdyscyplinarnej. Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki 



Podstawowej w Ścinawie

Udzielanie  wsparcia  psychologicznego  w  ramach  Ośrodka  Środowiskowej  Opieki  Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla
dzieci,prowadzenie  poradnictwa  prawnego  oraz pełnienie  dyżurów  przy  Telefonie  Zaufania  dla  Dzieci
i Młodzieży, utworzenie Punktu Interwencyjno-Informacyjnego oraz grupy młodzieżowej Liderów Profilaktyki -
prowadzenie zajęć online dla uczniów (liczba uczestników w 2020 r. - 499).

Dolnośląskie Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży          
w Lubinie

Organizowanie  spotkań  w  ramach  „Wyspy  wsparcia  dla  rodziców”,  lekcje  wychowawcze,  warsztaty
z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy: Design Thinking, klasowy escape room.

Powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci      
w Szklarach Górnych

Zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej pedagogów szkolnych. Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława 
Krupińskiego w Lubinie.

Prowadzenie spotkań i wykładów połączonych z dyskusją na temat uzależnień.
Udzielenie pomocy psychologiczno - terapeutycznej dla osób uzależnionych, ich rodzin i  współmałżonków
(98 uczestników).

Klub Abstynenta „ARKA” w Lubinie

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 1 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Cel należy uznać za trafny z uwagi na fakt, iż ma istotne znaczenie z punktu widzenia właściwego funkcjonowania osób z zaburzeniami
psychicznymi w środowisku społecznym. Z  racji  złożonych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi istotny jest system rozwoju
wsparcia i opieki.

Efektywność Formy  wsparcia  osób  niepełnosprawnych  z  zaburzeniami  psychicznymi  jak  i  oferowane  przez  ośrodki/placówki  usługi  są  nie
wystarczające.  Cel  realizowany  jest  odpowiednio  do  wielkości  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań,  zasobów
kadrowych i lokalowych.

Skuteczność Obok zabezpieczenia życiowych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi konieczne jest zapewnianie zróżnicowanej specjalistycznej
opieki, która umożliwi osobie rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Użyteczność Kontynuacja celu w zakresie upowszechniania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Trwałość Cel stanowi trwały element zmierzający do wielokierunkowej pomocy.

Rekomendacje:
Kontynuacja i wzmocnienie współpracy z samorządami powiatu lubińskiego oraz organizacjami pozarządowymi.
Konieczność pozyskania przez instytucje oraz organizacje pozarządowe środków zewnętrznych w ramach konkursów i projektów skierowanych d

osób z zaburzeniami psychicznymi w celu zwiększenia integracji społecznej ww. osób oraz organizacji systemu poradnictwa i pomocy w stanach
kryzysu psychicznego. 



Lp. Zadania wynikające z programu Sposób realizacji
zadania

 Realizatorzy oraz partnerzy

Cel szczegółowy nr 2 Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Aktualizacja poszerzenia,  zróżnicowania i  unowocześniania pomocy i  oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  w zakresie
pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej
2.1 Świadczenie  finansowe  w  ramach  programu  PFRON  „Pomoc  osobom  niepełnosprawnym

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” -
Moduł  III osobom  niepełnosprawnym,  które  na  skutek  wystąpienia  sytuacji  kryzysowych
spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania (przez okres co najmniej
5  kolejnych  następujących  po  sobie  dni  roboczych)  z  opieki  świadczonej  w  placówkach
rehabilitacyjnych wskazanych w programie (227 osób).

Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego dla osób doznających przemocy
domowej i innych osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, a także w związku z sytuacją
epidemiologiczną związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa wywołującego COVID-19. 

Realizacja  Powiatowego  programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc  w  rodzinie oraz  Programu  psychologiczno-terapeutycznego  dla  osób  stosujących
przemoc w rodzinie.

Udział w kampaniach dotyczących możliwości uzyskania pomocy dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie: „Razem bez przemocy”, „Tydzień Pomocy
Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem”,  „19  dni  przeciwko  przemocy  i  krzywdzeniu  dzieci
i młodzieży”. 

Udział pracowników Centrum w szkoleniach oraz konferencjach:  „Warsztat rozwoju kompetencji
zawodowych  w  zakresie  prowadzenia  interwencji  kryzysowej”,  „Biochemiczne  tło  uzależnień”,
„Przemoc  jest  w  nas”,  Konferencja  dotycząca  zjawiska  przemocy  „Powiedz  o  tym komuś”,  V
Forum Dobrych Praktyk - „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy - profilaktyka i interwencja”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Lubinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR Lubin

Przekazywanie  uczestnikom  WTZ  „Przytulisko”  oraz  beneficjentom  Świetlicy  Terapeutycznej
w  Lubinie  żywności  otrzymanej  z  KFC,  Banku  Żywności  oraz  ze  zbiórek  świątecznych  i
publicznych „Podziel się posiłkiem” (łączna liczba osób - 56).

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przytulisko”                  
w Lubinie



Udzielanie  świadczeń  pomocy  społecznej  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
(specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc indywidualna, przyznawanie uprawnień do świadczeń
opieki zdrowotnej, zasiłki stałe, celowe).

Informowanie o dostępności na terenie powiatu do specjalistycznej opieki zdrowotnej dla osób i
ich rodzin z zaburzeniami psychicznymi.

Motywowanie podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia/kontynuowania leczenia.

Aktywizowanie społeczności lokalnej, edukowanie mieszkańców pozostających w otoczeniu osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodki pomocy społecznej

Indywidualne rozmowy prowadzone przez lekarzy POZ, kierowanie do poradni psychologicznych
i psychiatrycznych (764 osoby objęte pomocą).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Medycyny Pracy w Lubinie

Wspieranie projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.2 Udzielanie dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

przez Fundację Przystań w Ścinawie (40 osób).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Lubinie

Współpraca z asystentem osoby niepełnosprawnej z Fundacji „Eudajmonia” (8 osób). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej
Współpraca  z  Fundacją  „Przystań”  w  Ścinawie  w  celu  zabezpieczenia  potrzebujących  osób
z zaburzeniami psychicznymi w artykuły żywnościowe pozyskiwane z Banku Żywności „Pomoc
Żywnościowa” na lata 2014-2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              
w Ścinawie

Delegowanie lekarzy zatrudnionych w OMP do prac w zespole prewencji przemocy w rodzinie
(254 osób).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Medycyny Pracy w Lubinie

Organizowanie  warsztatów  florystycznych  oraz  wycieczek  w  ramach  realizacji  Programu
Dolnośląskie Małe Granty.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy         
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

Zwiększenie zakresu pomocy i wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności instytucji pomocy społecznej
2.3 Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum (poradnictwo

prawne, psychologiczne, socjalne, rodzinne oraz w formie online).

Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej PCPR Lubin

Informowanie o dostępnych formach wsparcia realizowanych przez instytucje pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lubinie



Realizacja  projektu  „Bezpieczna  Przystań” współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Dolnośląskiego  2014-2020,  w  tym  prowadzenie  mieszkania  chronionego  wspieranego
(wspomaganego) dla osób niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie (5 osób).

Realizacja  programu  „Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  finansowanego  ze  środków
Solidarnościowego  Funduszu  Wsparcia  Osób  Niepełnosprawnych  w  ramach  resortowego
Programu (23 osoby).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Lubinie

Udzielanie  pomocy w  zakresie:  ponoszenia kosztów  pobytu  w  domach  pomocy  społecznej
(4 osoby), zakupu obiadów w szkole dla dzieci, posiłków dowożonych do miejsca zamieszkania
(14 osób).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej

Diagnoza  problemu  i  podjęcie  działań  przez  lekarza  pierwszego  kontaktu,  pielęgniarki
środowiskowe (763 osoby).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Medycyny Pracy w Lubinie

Powstawanie grup samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2.4 Warsztaty  umiejętności  wychowawczych  dla  rodziców,  rozwój  kompetencji  wychowawczych

(20 spotkań).

Punkt  konsultacyjny  dla  osób  z  uzależnieniami  behawioralnymi  (zakupoholizm,  patologiczny
hazard, pracoholizm, uzależnienie od internetu, uzależnienia od komputera, smartfona).

Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczonych przemocy w rodzinie (8 kobiet).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lubinie

Funkcjonowanie Zespołu ds. planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy         
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 2 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Cel ma istotne znaczenie z punktu widzenia właściwego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
Organizacyjne  i  finansowe  wspieranie  działań  zmierzających  do  upowszechniania  zróżnicowanych  form  pomocy  i  oparcia
społecznego odpowiada zadaniom ustawowym realizowanym przez poszczególne jednostki.

Efektywność Cel  efektywny,  realizowany  jest  odpowiednio  do  wielkości  środków  finansowych  przeznaczonych  na  zadania  umożliwiające
upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.

Skuteczność Skuteczność realizacji celu jest silnie uzależniona od uwarunkowań zewnętrznych - środki PFRON, NFZ, Unii Europejskiej.

Użyteczność Realizacja celu zwiększa stopień poczucia bezpieczeństwa osób z zaburzeniami psychicznymi, dlatego też pomoc w tym zakresie
jest niezbędna. 

Trwałość Cel jest trwały dzięki zwiększaniu możliwości funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym. 



Rekomendacje:
1. Kontynuacja celu wraz z podejmowanymi działaniami ukierunkowanymi na upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społeczne-

go.
2. Intensyfikacja współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w celu upowszechnienia zróżnicowanych form po-

mocy i oparcia społecznego.
3. Sporządzanie i realizacja lokalnych programów i projektów na rzecz rozwiązywania problemów osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia socjalnego, specjalistycznego poradnictwa i usług opiekuńczych.

Lp. Zadania wynikające z programu Sposób realizacji
zadania

Realizatorzy oraz partnerzy

Cel szczegółowy nr 3 Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zwiększanie  dostępności  rehabilitacji  zawodowej,  organizacja  poradnictwa zawodowego i  szkoleń  zawodowych dla  osób niepełnosprawnych,
w tym z zaburzeniami psychicznymi przy uwzględnieniu działań podejmowanych przez PFRON

3.1
     

Udzielanie  dofinansowania  osobom  niepełnosprawnym,  w  tym  z  zaburzeniami  psychicznymi
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON (MODUŁ I, MODUŁ II)
– 88 osób.

Udział  pracowników  w  szkoleniach  on-line  organizowanych  przez  Państwowy  Fundusz
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  zakresie  Obsługi  Systemu  Wsparcia  (SOW)  -
http://sow.pfron.org.pl  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                
w Lubinie

Zapewnienie przez Powiat 175 osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
niezdolnym do podjęcia  pracy  możliwości  rehabilitacji  w zakresie  pozyskania  lub  przywrócenia
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w:
 WTZ „Przytulisko” w Lubinie,
 WTZ „Kameleon” w Lubinie,
 WTZ „Akademia Życia” w Lubinie,
 WTZ „Promyk” w Lubinie,
 WTZ „Słoneczko” w Lubinie,
 WTZ „Uśmiech” w Ścinawie.

Departament Spraw Społecznych - Starostwo 
Powiatowe w Lubinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                
w Lubinie

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób 
Niepełnosprawnych "Równe Szanse" w Lubinie

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” w Lubinie

Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach 

Fundacja Przystań w Ścinawie
Prowadzenie  działań  zmierzających  do  aktywizacji  zawodowej  osób  z  orzeczeniem
o niepełnosprawności z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizację:
- prac interwencyjnych - 1 osoba,
- prac społecznie użytecznych - 1 osoba,
- dotacji na działalność gospodarczą - 1 osoba,
- doposażenia stanowiska pracy - 1 osoba.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

http://sow.pfron.org.pl/


Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz  informacji  zawodowej m.in.  w zakresie pomocy
w sytuacji  podejmowania  decyzji  zawodowych,  diagnozy  potencjału  zawodowego i  planowania
kariery  zawodowej,  udzielania  emocjonalnego  wsparcia  w  trudnych  sytuacjach  związanych
z poszukiwaniem pracy, kształtowania postaw i umiejętności niezbędnych w sytuacji poszukiwania
pracy oraz zwiększenia samodzielności w działaniach zmierzających do pozyskania zatrudnienia,
udostępniania informacji zawodowej.
Realizacja  rehabilitacji  zawodowej  poprzez  zapewnienie  osobom  niepełnosprawnym,  w  tym
z zaburzeniami psychicznymi:
- doradztwo zawodowe,
- zajęcia z trenerem pracy,
- udział w praktykach zawodowych  (WTZ „Przytulisko” - Market Tesco, Zakład Wulkanizacyjny

w Lubinie, Centrum Ogrodnicze „Agawa”, WTZ „Uśmiech” - Dom Seniora Przystań).

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informowanie o wolnych miejscach pracy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w zakładach pracy chronionej (1 osoba uaktywniła się zawodowo).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                     
w Lubinie

Opracowanie i realizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa skierowanego do uczniów
klas  1-8,  Szkoły  Branżowej  1  Stopnia,  Specjalnej  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy
(69 uczestników).

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych                         
w Lubinie

Organizowanie  zajęć  w  ramach  doradztwa  zawodowego,  warsztatów,  projekcje  filmów
edukacyjnych, wycieczki zawodoznawcze online z pracodawcami (99 uczestników).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy       
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

Prowadzenie  kampanii  szkoleniowo -  informacyjnej  adresowanej  do  pracodawców promującej  zatrudnianie  osób niepełnosprawnych,  w  tym z  zaburzeniami
psychicznymi
3.2 Promowanie przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienia bezrobotnych podczas

spotkania  organizowanego  przez  Związek  Pracodawców  Polska  Miedź  S.A.  (korzyści  dla
pracodawców). 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Włączanie  uczniów  do  programu  „Aktywizacja  osób  niepełnosprawnych  -  Młody  -  Aktywny”
(6 uczestników).

Organizowanie  warsztatów  dla  uczniów  w  kontekście  płatnych  praktyk  zawodowych:  staże
6-miesięczne, wizyty studyjne (3 uczestników).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy       
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

Kampania  informacyjno-edukacyjna prowadzona przez lekarzy POZ  oraz działania pielęgniarek
szkolnych i środowiskowych (43 osoby).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Medycyny Pracy w Lubinie

Zwiększanie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności powiatowych urzędów pracy (PUP)
3.3 Rejestracja  141 osób  bezrobotnych  posiadających  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności,

w tym 37 osób z zaburzeniami psychicznymi.
Podjęcie zatrudnienia przez 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Udostępnianie ofert pracy skierowanych dla osób niepełnosprawnych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie



Współpraca z zakładami pracy chronionej i  innymi zakładami tworzącymi stanowiska pracy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności w zakresie ustalania zdolności podjęcia pracy
na określonych stanowiskach (97 osób).

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Medycyny Pracy w Lubinie

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 3 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Cel adekwatny do rosnącej liczby osób z zaburzeniami psychicznymi. Organizacyjne i finansowe wsparcie aktywizacji zawodowej
osób zaburzonych psychicznie odpowiada zadaniom gmin i powiatu. 

Efektywność Cel jest efektywny, umożliwia osobom zaburzonym psychicznie powrót na rynek pracy, dzięki czemu osoba staje się materialnie
niezależna. Zyskuje poczucie własnej wartości pomimo posiadanej niepełnosprawności.

Skuteczność Skuteczność realizacji celu jest silnie uzależniona od uwarunkowań zewnętrznych, realizacja zadań ze środków PFRON, EFS, FP.

Użyteczność Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie w omawianym zakresie jest konieczna.

Trwałość Cel  jest  trwały  umożliwia  osobie  zaburzonej  psychicznie  uzyskanie  i  utrzymanie  odpowiedniego  zatrudnienia  i  awansu
zawodowego  poprzez  wykorzystywane  instrumenty  rynku  pracy  (poradnictwa  zawodowego,  szkolenia  zawodowe,  staże,
pożyczki).

Rekomendacje
1. Kontynuacja celu oraz zadań ukierunkowanych na pobudzaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie.
2. Konieczność pozyskiwania przez instytucje oraz organizacje pozarządowe środków zewnętrznych w ramach konkursów i projektów skierowanych

do osób niepełnosprawnym, w tym zaburzonych psychicznie w celu ich aktywizacji.



Lp. Zadania wynikające z programu Sposób realizacji
zadania

Realizatorzy oraz partnerzy

Cel szczegółowy nr 4 Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.
Powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację programu

4.1 Skoordynowanie  działań  realizatorów  oraz  partnerów  programu  (sugestie,  propozycje  działań,
innowacyjne rozwiązania).

Prace  nad  powołaniem  grupy  roboczej  składającej  się  z  przedstawicieli  jednostek  i  organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie, celem
wyznaczenia składu Zespołu koordynującego realizację Programu.

Współpracowanie z jednostkami do których uczęszczają osoby niepełnosprawne w zakresie otrzymania
wsparcia  w  ramach  Modułu  III  „Pomoc  osobom  niepełnosprawnym  poszkodowanym  w  wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (227 osób).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

Placówki oświatowe

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Świetlica Terapeutyczna w Lubinie

Opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom 
koordynowanych, medycznych i społecznych świadczeń CZP
4.2 Realizacja  świadczeń  medycznych  w  ramach  poradni  zdrowia  psychicznego,  udzielenie

komercyjnych porad psychologicznych.
Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ośrodek
Medycyny Pracy w Lubinie

Realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego
4.3 Koordynowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2017-2023.
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Lubinie

Sprawozdawczość jednostek  realizujących działania określone w Powiatowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2023.

Samorząd Powiatowy

Departament Spraw Społecznych - Starostwo 
Powiatowe w Lubinie

Departament Edukacji - Starostwo Powiatowe 
w Lubinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Placówki oświatowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                
w Lubinie
Ośrodki Pomocy Społecznej



Ujęcie  w  szkolnym  Programie  Wychowawczo  -  Profilaktycznym  zadań  wynikających  z  programu
ochrony zdrowia psychicznego, systematyczne monitorowanie realizacji zadań.

Organizacje pozarządowe, Placówki służby zdrowia

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych                    
w Lubinie

Przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie
dostępnych  formach  opieki  zdrowotnej,  pomocy  społecznej   i  aktywizacji  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  w  wersji  papierowej
lub elektronicznej
4.4 Aktualizacja danych w „Informatorze o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie dolnośląskim”.
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Lubinie

Informowanie o możliwości skorzystania z dostępnych form opieki zdrowotnej skierowanej do osób
z  zaburzeniami  psychicznymi,  sytuacjami  kryzysowymi  i  wsparciem  związanym  ze  stanem
epidemii.

Ośrodki pomocy społecznej

Rozpropagowanie  danych teleadresowych instytucji  zajmujących się  zdrowiem psychicznym na
tablicach ogłoszeń, stronie internetowej i FB szkoły.

Zespół  Szkół  nr  1  im.  prof.  Bolesława
Krupińskiego w Lubinie

Zespół  Szkół  i  Placówek  Oświatowych
w Lubinie

Zidentyfikowanie i podjęcie konkretnych inicjatyw w zakresie współdziałania z innymi sektorami takimi jak: pomoc społeczna, edukacja, służba
zdrowia, policja, sądownictwo, administracja samorządowa i rządowa
4.5 Podejmowanie zintegrowanych i skoordynowanych działań poprzez między innymi współpracę:

- z sektorami w ramach wykonywanych zadań,
- z jednostkami służby zdrowia zajmującymi się zdrowiem psychicznym, 
    w zakresie rozwiązywania problemów i udzielania bieżącej pomocy osobom niepełnosprawnym,
    w tym zaburzonym psychicznie.

Samorząd Powiatowy

Departament Spraw Społecznych - Starostwo 
Powiatowe w Lubinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie

Placówki oświatowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                
w Lubinie

Ośrodki Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Placówki służby zdrowia

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Współpraca  z  instytucjami  działającymi  na  rzecz  pomocy  dziecku  i  rodzinie (Sąd,  OPS,  PPP,
PCPR, Policja). 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy       
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych



Realizacja świadczeń medycznych w zakresie porad udzielanych w ramach poradni POZ, Zdrowia
Psychicznego, Medycyny Pracy, Medycyny Szkolnej a także świadczeń pielęgniarskich i położnej
środowiskowej,  a  także współpraca z instytucjami (MOPS,  policja,  administracja samorządowa,
PCPR). 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 
Medycyny Pracy w Lubinie

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 4 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Cel  w  zakresie  skoordynowania  dostępnych  form  opieki  i  pomocy  ma  istotne  znaczenie  z  punktu  widzenia  właściwego
funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Osoba z zaburzeniami psychicznymi i jej najbliżsi powinni mieć
zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia w postaci odpowiednich form wsparcia ze strony wyspecjalizowanych
instytucji.

Efektywność Efektywność  realizowanych  zadań  oferowanych  przez  ośrodki/placówki  świadczących  specjalistyczne  usługi  i  różne  formy
wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi nie jest wystarczająca. 

Skuteczność Konieczne jest zapewnienie specjalistycznej pomocy, która umożliwi usamodzielnienie się osób z zaburzeniami psychicznymi.

Użyteczność Kontynuacja celu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym zaburzonym psychicznie w omawianym  zakresie jest
konieczna.

Trwałość Cel  stanowi  trwały  element  zmierzający  do  zapewniające  wsparcie  osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi  poprzez
skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.

Rekomendacje
1. Kontynuacja celu oraz zadań do realizacji ukierunkowanych na skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy na terenie powiatu. 
2. Kontynuacja  i  wzmocnienie  współpracy  pomiędzy  organizacjami  i  instytucjami  działającymi  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  w  tym

zaburzonych psychicznie.
3. Rozwój infrastruktury zapewniającej osobom niepełnosprawnym/seniorom miejsca w domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy

oraz środowiskowych domach pomocy.

Lp. Zadania wynikające z programu Sposób realizacji
zadania

    Realizatorzy oraz partnerzy

Cel szczegółowy nr 5 Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Wspieranie  rozwoju  dzieci  i  młodzieży  przez  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne  poprzez  udzielanie  dzieciom i  młodzieży  oraz  rodzicom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej



5.1 Wsparcie  i  doradztwo  w  zakresie:  przeprowadzania badań,  wydawania opinii  i  orzeczeń,
prowadzenia terapii  rodzinnej i indywidualnej, pomocy rodzicom (terapia, konsultacje, porady).
Prowadzenie  punktu  konsultacyjnego dla  dzieci  niewidzących,  słabowidzących,  niesłyszących
i słabosłyszących.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

Współpraca  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  Lubinie  w  zakresie  orzecznictwa
o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla  uczniów
(99 uczniów).

Organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz  doradztwa  zawodowego  przez  pracowników  Poradni  PP  oraz  innych  placówek
oświatowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy         
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

Przekazywanie  informacji  na  temat  działalności  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lubinie, utrzymywanie systematycznego kontaktu z pracownikami Poradni.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w 
Lubinie

Udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formie  porad,  konsultacji,  pogadanek
dla uczniów i rodziców przez specjalistów i wychowawców klas.

Kierowanie  uczniów  na  badania  diagnostyczne  do  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej
w Lubinie.

Kierowanie uczniów i rodziców na terapię indywidualną i rodzinną.

Placówki oświatowe

Prowadzenie  przez  pielęgniarki  medycyny  szkolnej  pogadanek  oraz  indywidualnych  rozmów
dotyczących  w  szczególności  problemów  narkomanii,  alkoholizmu,  niekontrolowanej  agresji
i depresji (489 osób).

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ośrodek
Medycyny Pracy w Lubinie

Motywowanie do zgłaszania się do poradni w celu uzyskania wsparcia (4 osoby). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych
5.2 Prowadzenie punktów konsultacyjnych poradni w Rudnej, Ścinawie, Chobieni.

Udzielanie pomocy nauczycielom poprzez konsultacje i szkolenia.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Lubinie

Zapewnienie  stałej  opieki  psychologa,  pedagoga  szkolnego,  logopedy,  rehabilitanta
oraz specjalistów (99 uczniów oraz rodzice).
Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla wszystkich uczniów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy         
im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  dla  uczniów  szkoły  poprzez  zajęcia  z  zakresu  terapii
psychologicznej,  zajęć rozwijających umiejętności  uczenia się i  terapii  pedagogicznej,  zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.
Prowadzenie porad, konsultacji, pogadanek i szkoleń dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w 
Lubinie



Konsultacje  i  porady  indywidualne,  wsparcie  psychologiczno-pedagogiczne  adekwatne
do potrzeb osób zgłaszających problem (kontakty m.in. w komunikatorach społecznych, poprzez
dziennik elektryczny, kontakty telefoniczne, e-maile).
Zajęcia wspierające niepowodzenie edukacyjne wraz ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Diagnozowanie, zindywidualizowanie i zaspokajanie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach
rozwojowych i edukacyjnych.

Placówki oświatowe

Przeprowadzanie rozmów wspierających z uczniami (kontakt w gabinecie pedagoga szkolnego,
w komunikatorach społecznych, telefoniczny oraz poprzez dziennik elektroniczny).
Przekazywanie  uczniom  i  rodzicom  numerów  telefonu  zaufania  oraz  adresów  instytucji
świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczno-psychiatryczną na terenie miasta.

I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku problemów zgłaszanych przez pedagoga
lub wychowawcę (2 interwencje).

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ośrodek
Medycyny Pracy w Lubinie

Ocena Realizacji celu szczegółowego nr 5 wg kryteriów TESUT:

KRYTERIUM OCENA

Trafność Cel  ma istotne znaczenie,  zmierza  do  stwarzania  warunków do pobierania  i  kontynuowania  nauki,  w celu  umożliwienia  jak
najwyższego poziomu rozwoju osób niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie. 

Efektywność Stwarzanie  osobom  zaburzonym  psychicznie  możliwości  uczestniczenia  w  edukacji  jest  ważne  nie  tylko  dla  nich  samych,
ale również dla ich otoczenia.

Skuteczność Zabezpieczenie potrzeb edukacyjnych osób zaburzonych psychicznie umożliwia edukację na różnych poziomach kształcenia,
integrację społeczną, likwiduje barierę w dostępie do dóbr i usług w sferze publicznej, kulturalnej, społecznej.

Użyteczność Kontynuacja celu jest  niezbędna z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych  dostosowanych do możliwości
osób zaburzonych psychicznie, a tym samym ma celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Trwałość Wspieranie  rozwoju  dzieci  i  młodzieży  jest  czynnikiem stymulującym osoby  niepełnosprawne,  w tym zaburzone  psychicznie
do pełniejszej aktywności z życiu społecznym.

Rekomendacje
1. Kontynuacja  celu  oraz  zadań  do  realizacji  w  zakresie  zapewnienia  odpowiedniej  edukacji  dzieciom  i  młodzieży  z  różnymi  zaburzeniami

psychicznymi.
2. Podejmowanie  działań  w  celu  zwiększenia  współpracy  pomiędzy  instytucjami  i  organizacjami  działającymi  w  obszarze  edukacji  osób

niepełnosprawnych, w tym zaburzonych psychicznie. 

Uwaga: 

Realizatorzy - Powiat Lubiński oraz jednostki organizacyjne Powiatu.



Partnerzy - instytucje, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe współrealizujące zadania określone w ww. Programie.

Program podlega monitoringowi oraz ewaluacji.


