Informacja o zadaniach jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
Narodowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie narodowego programu ochrony
zdrowia psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U 2017, poz. 458)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/458/1

Na stronach 19 - 22 rozporządzenia są opisane zadania jednostek samorządu terytorialnego.
VIII. Samorządy województw
Cel główny 1: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki
adekwatnej do ich potrzeb:
Cel szczegółowy a): upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej.
Zadania:
1)

aktualizacja wojewódzkiego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia
nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki
zdrowotnej, w tym rozwoju CZP oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej
dla dzieci i młodzieży na terenie województwa. Wojewódzki program może
stanowić element regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego;

2)

opracowanie,

we

współpracy

z

samorządami

powiatów,

dokumentu

określającego strategię rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego z
uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych w zakresie CZP, zapewniających
kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na
określonym obszarze terytorialnym oraz przemieszczenia ogólnych oddziałów
psychiatrycznych z wojewódzkich szpitali monospecjalistycznych do lokalnych
szpitali wielospecjalistycznych lub ich tworzenia w lokalnych szpitalach
wielospecjalistycznych.

Opracowany

dokument

może

stanowić

element

regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego;
3)

wspieranie wdrażania planu umiejscowienia CZP zapewniających kompleksową
opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na terenie
województwa, w tym poprzez stymulowanie zmian w strukturze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym jest
samorząd województwa. Wskaźnik monitorujący: opracowany dokument.

Cel szczegółowy b): upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Zadania:
1)

aktualizacja

wojewódzkiego

programu

poszerzenia,

zróżnicowania

i

unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego;
2) wspieranie projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zapewnienie ciągłości
działaniom skutecznym.

Cel szczegółowy c): aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadania:
1)

zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi;

2)

aktualizacja i wdrażanie wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form
wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi;

3)

prowadzenie

kampanii

szkoleniowo-informacyjnej,

adresowanej

do

pracodawców, promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi.

Cel szczegółowy d): skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.
Zadania:
1)

opracowanie lub aktualizacja regionalnego programu ochrony zdrowia

psychicznego;
2)

realizacja, koordynowanie i monitorowanie regionalnego programu ochrony
zdrowia psychicznego w odniesieniu do zadań wskazanych dla samorządu
województwa;

3)

przygotowanie

aktualizowanego

corocznie

przewodnika

informującego

o

dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji

zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym w oparciu o informacje
przekazane przez samorządy powiatowe, w wersji elektronicznej lub papierowej.

IX. Samorządy powiatów
Cel główny 1: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki
adekwatnej do ich potrzeb.
Cel szczegółowy a): upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej.
Zadania:
1) opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia
nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki
zdrowotnej, w tym rozwoju CZP oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej
dla dzieci i młodzieży w powiecie lub gminie;
2) utworzenie CZP zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi w rozdziale 4
Programu.
Wskaźnik monitorujący: odsetek placówek biorących udział w Programie w okresie roku.
Cel szczegółowy b): upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Zadania:
1)

aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej,
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej;

2)

wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi
form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)

zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w
działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Cel szczegółowy c): aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadania:
1)

zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi;

2)

prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców
promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi;

3)

zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności
powiatowych urzędów pracy (PUP).

Cel szczegółowy d): skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.
Zadania:
1)

powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację
Programu; skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację
samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych; zarząd
powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną;

2)

opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego,
zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych,
medycznych i społecznych świadczeń CZP;

3)

realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego;

4)

przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa
aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych
formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi (w wersji papierowej lub elektronicznej).

X. Jednostki samorządu terytorialnego
Cel główny 1: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki
adekwatnej do ich potrzeb.
Cel szczegółowy e): udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
1)

wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
przez udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologicznopedagogicznej;

2)

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w
przedszkolach, szkołach i placówkach.

