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Wprowadzenie 
 

 19 sierpnia 1994 roku została przyjęta „Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego” 

mająca na celu zwrócenie uwagi oraz regulację kwestii prawnych dotyczących problematyki 

zdrowia psychicznego w Polsce.  

Już w Preambule Ustawy na plan pierwszy wysuwa się stwierdzenie, że „…zdrowie 

psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z 

zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa…”.  

Dla lepszego zrozumienia problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym i jego ochroną, 

warto przytoczyć definicje, które można znaleźć w wielu, ogólnodostępnych źródłach.  

Definicje medyczne określają zdrowie psychiczne jako „niewystępowanie objawów 

psychopatologicznych, homeostazę w procesach fizjologicznych, brak defektów w strukturze i 

funkcjach psychicznych”.  

Dla definicji psychologicznych zdrowie psychiczne to „zdolność do twórczego rozwoju i 

samorealizacji, akceptacji i poczucia własnej wartości i tożsamości, zdolność osiągania 

satysfakcji z życia, realistyczna percepcja rzeczywistości”.  

Natomiast w definicjach socjologicznych zdrowie psychiczne to „zdolność przystosowania się 

jednostki do norm kulturowych i środowiska społecznego, uwewnętrznienia norm w przebiegu 

socjalizacji, umiejętności prawidłowej koegzystencji w grupie i właściwego funkcjonowania w 

rolach społecznych”.  

Wszystkie powyższe definicje podkreślają charakterystyczne obszary dla danej dziedziny, 

jednak dopiero definicja Światowej Organizacji Zdrowia, mówiąca o tym, że „zdrowie to  

pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”, pozwala zrozumieć 

wieloaspektowość terminu i jego uniwersalność w odniesieniu do każdej dziedziny życia i 

wyznaczyć kierunek i działania w obszarze zdrowia psychicznego z uwzględnieniem wielu 

aspektów funkcjonowania. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, a w szczególności w nawiązaniu 

do Art. 2 Ustawy, niniejszy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Ropczycko 

– Sędziszowskiego ma na celu wyznaczenie kierunków działania przede wszystkim w zakresie 

promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, zapewnieniu 

osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku  rodzinnym 

i społecznym, oraz kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych 

postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.  
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Program jest skierowany do osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia 

psychotyczne), osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne zakłócenia 

czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych. Ma on pomóc mieszkańcom Powiatu odnaleźć się w tej nowej i trudnej dla nich 

sytuacji, jaką jest choroba − w każdym jej aspekcie zarówno osobistym, zawodowym, jak i 

społecznym, dlatego też wszelkie działania w nim zawarte skierowane są w tym kierunku. 

 Koordynatorem Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Ropczycko-Sędziszowskim na lata 2011-2015 będzie Zespół Koordynujący realizację ww. 

Programu, powołany przez Starostę Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego.  

 Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie finansowany z 

następujących źródeł: 

1. środki własne powiatu, 

2. środki Narodowego Funduszu Zdrowia 

3. środki PFRON 

4. środki własne realizatorów programu. 

 

 Co roku przygotowywane będzie sprawozdanie z wykonywanych zadań wynikających z 

niniejszego Programu. Sprawozdanie będzie przekazywana każdego roku, do 15 maja do 

Ministra Zdrowia. Informacja będzie publikowana na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Ropczycach  i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach w 

terminie do końca I kwartału za poprzedni rok Po zakończeniu realizacji programu zostanie 

opracowana całościowa informacja obejmująca lata 2011-2015.  
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Charakterystyka Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 
 

 Powiat Ropczycko - Sędziszowski leży na pograniczu terenów nizinnych Kotliny 

Sandomierskiej i górzystych Pogórza Karpackiego w województwie podkarpackim.  Sąsiaduje 

z powiatami: mieleckim, kolbuszowskim, strzyżowskim, dębickim i rzeszowskim. Przez jego 

teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne prowadzące ze wschodu na zachód Polski, które 

stanowią istotny element infrastruktury tego regionu. 

 Powiat Ropczycko - Sędziszowski utworzony został w 1999r. w ramach reformy 

administracyjnej. Jego siedzibą  jest miasto Ropczyce. 

  

 Powiat zajmuje powierzchnię  - 548,89 km2. W granicach administracyjnych powiatu 

znajduje się 5 gmin; w tym trzy gminy wiejskie tj. Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie, Ostrów 

oraz dwie gminy miejsko – wiejskie tj. Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Zarówno Ropczyce 

jak i  Sędziszów Młp. stanowią jedyne miasta w powiecie. 

 Obszar Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zamieszkuje ogółem 71 751 

mieszkańców a gęstość zaludnienia to 129,58 osób/km2. Obszary wiejskie zamieszkuje 

59,73% mieszkańców a obszary miejskie powiatu zamieszkuje 31,27% mieszkańców.  

Tabela 1. Liczba ludności w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (dane z 31 grudnia 2009r.) 

Jednostka 

terytorialna 

Ogółem  Mężczyźni Kobiety 

Powiat Ropczycko-

Sędziszowski 

71751 35361 36390 

Iwierzyce 7464 3708 3756 

Ostrów 6892 3408 3484 

Ropczyce 26249 13009 13240 

Ropczyce- miasto 15279 7532 7747 

Ropczyce- obszra 

wiejski 

10970 5477 5493 

Sędziszów Młp. 22794 11105 11689 

Sędziszów Młp.- 

miasto 

7158 3458 3700 

Sędziszów Młp.- 

obszar wiejski 

15636 7647 7989 

Wielopole Skrz. 8352 4131 4221 

Dane: www.stat.gov.pl 
 
 

 

http://www.stat.gov.pl/
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 W Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim dużą rolę odgrywa sektor działalności 

gospodarczej.  Na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego   zarejestrowanych jest 4212 

podmiotów gospodarczych. Do największych zakładów przemysłowych Powiatu zaliczają się: 

Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A., Cargill Polska, Hispano Suiza Sp. Zo.o., Rega Yacht, 

Mostostal Ropczyce, Kidde Polska, Cukrownia "Ropczyce" S.A.  Drewspan, Drewsystem - 

PPHiU "Kabanospol" - Wytwórnia Parkietów "Baran"; Wytwórca Filtrów "PZL - Sędziszów" 

S.A.; PAGED Rzeszowska Fabryka Mebli S.A.; Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.; 

Moto - Hurt S.A. oraz wiele innych mniejszych firm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ochrona zdrowia w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim -  charakterystyka 

aktualnego stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

 
 Na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego działają publiczne jak i niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej.  

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach świadczy usługi dla pacjentów 

ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wszystkim potrzebującym pomocy 

medycznej w stanach nagłych, zagrażających życiu, a także usługi odpłatne, wynikające z 

Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Obszar działania 

ZOZ-u obejmuje gminy powiatu ropczycko-sędziszowskiego: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, 

Sędziszów Młp. i Wielopole Skrz.  Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia medyczne 

w zakresie:  

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  

 Lecznictwa specjalistycznego,  

 Lecznictwa stacjonarnego,  

 Rehabilitacji,  

 Medycyny pracy,  

 Pomocy doraźnej. 
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 Ważną placówką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach jest Szpital Powiatowy w 

Sędziszowie Małopolskim im. Ojca Pio, w którym funkcjonuje Oddział Chorób Wewnętrznych 

z Pododdziałem Kardiologicznym,  Oddział Neurologii oraz Zakład Pielęgnacyjno - 

Opiekuńczy. 

 Na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowkiego działają prywatne zakłady opieki 

zdrowotnej tj: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIOMAR w Ropczycach i Wielopolu 

Skrzyńskim, 

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LIDER w Sędziszowie Młp.,  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Przychodnia Rodzinna w Sędziszowie Młp,  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED w Ostrowie.  

 Powiat Ropczycko - Sędziszowski nie dysponuje stacjonarnymi zakładami 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej, korzysta w tym zakresie z zaplecza jakie funkcjonuje na 

terenie województwa Podkarpackiego. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 

funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi mogą 

również korzystać z usług psychiatry w NZOZ Medyk w Sędziszowie Młp.  

Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi kierowani są do stacjonarnych zakładów psychiatrycznych  

z terenu województwa Podkarpackiego tj.: 

-   Oddział Psychiatryczny w Straszęcinie (SP ZOZ w Dębicy ), 

-  Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła 

II w Krośnie, 

-    Oddział Psychiatryczny  Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 

-   Oddział Psychiatryczny SP ZOZ w Leżajsku (Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów  

Abstynencyjnych (DETOKS), 

-  Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Biernackiego w 

Żurawicy, 

-   Oddział Dzienny Psychiatryczny Szpital Specjalistyczny  w Brzozowie, 

-  Oddział Dzienny Psychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka 

Chopina  w Rzeszowie, 

 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w 

Jarosławiu. 

 

W ciągu 30 lat liczba udzielanych porad w Poradni Zdrowia Psychicznego w Ropczycach 

zwiększyła się prawie dwukrotnie. W roku 1980 liczba udzielonych porad wyniosła 2427,              
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a w 2010 roku udzielono  4254  porad. Liczba osób leczonych w poradni Zdrowia 

Psychicznego w roku 1980 wynosiła 592, natomiast  w 2010 roku leczono 977 pacjentów. 

 

Tabela 3. Porównanie statystyk z roku 1980 i 2010. 

Statystyka porad i liczba osób leczonych  1980 2010 

Liczba porad 2427 4254 

Liczba osób leczonych ogółem 592 977 

Dane: ZOZ w Ropczycach 

 

 Natomiast nie uległa zmianie liczba osób przyjmowanych po raz pierwszy i utrzymuje 

się na poziomie około 140 osób rocznie. Do szpitali psychiatrycznych jest kierowane od 30 lat 

około 40-65 pacjentów rocznie. Według Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego                          

w Rzeszowie zachorowań za zaburzenia psychiczne na terenie powiatu ropczycko-

sędziszowskiego w latach 2007 - 2009 było łącznie 518. Tabela poniżej przedstawia 

szczegółową diagnozę zachorowań ze względu na zaburzenia psychiczne. 

 

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych zachorowań na zaburzenia psychiczne w latach 2007-2009. 

Zarejestrowane zachorowania na zaburzenia psychiczne w poradniach powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego 

Rok 
Ogółem 

Miasto Wieś 
razem mężczyźni kobiety 

 

Wartości bezwzględne 

 

2007 203 97 106 91 112 

2008 174 93 81 72 102 

2009 141 74 67 60 81 

Wskaźnik na 100 tys. ludności 

2007 284,7 275,5 293,7 409,8 228,1 

2008 243,5 263,9 223,6 323,7 207,2 

2009 196,5 209,3 184,1 267,4 164,3 

Dane: Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie. 

 

 W Poradni Zdrowia Psychicznego w Ropczycach  w latach 2008 - 2010 leczono 2960 

pacjentów ze względu na zaburzenia psychiczne. Szczegółowy podział ze względu na 

rozpoznanie jednostki chorobowej przedstawia tabela poniżej.   
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Tabela 5. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z Poradni Zdrowia 

Psychicznego w Ropczycach w latach 2008-2010. 

Rozpoznanie Liczba osób 

2008 2009 2010 

Organiczne zaburzenia niepsychotyczne 42 46 41 

Organiczne zaburzenia psychotyczne 71 65 85 

Schizofrenia 127 145 151 

Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez 

afektywnych i schizofrenii 

62 40 71 

Epizody afektywne 141 115 70 

Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe 68 48 70 

Inne zaburzenia nastroju (afektywne) 51 35 3 

Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i 

somatoformiczne 

278 332 362 

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami 

odżywiania 

- - 2 

Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami 

fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi 

- - - 

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 10 8 15 

Upośledzenie umysłowe 160 130 107 

Całościowe zaburzenia rozwojowe - - - 

Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego - - - 

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się 

zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 

- - - 

Nieokreślone zaburzenia psychiczne - - - 

Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie 

ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania 

niepsychiatryczne 

7 2 - 

Dane: ZOZ w Ropczycach. 

 

 W Poradni Zdrowia Psychicznego w Ropczycach, rocznie leczonych jest około 1000 

osób wymagających specjalistycznej opieki psychiatrycznej. W Poradni Zdrowia Psychicznego 

w Ropczycach przyjmuje dwóch lekarzy psychiatrów ze specjalizacją I i II stopnia. Poradnia 

jest dostępna 5 razy w tygodniu w godzinach rannych i popołudniowych, pacjenci są 

przyjmowani bez skierowania. 
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Tabela. Ilość leczonych osób w Poradni Zdrowia Psychicznego w Ropczycach w latach 2007-

2010. 

 2007 2008 2009 2010 

Liczba 

pacjentów 

1070 1010 964 977 

Dane: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. 

 
 

 W Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim w latach 2007-2009 zachorowalność dzieci i 

młodzieży ze względu na upośledzenie umysłowe wyniosło 22 osoby,  a na dziecięce porażenie 

mózgowe 18 osób. Natomiast chorobowość dzieci i młodzieży znajdujących sie pod opieką 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego latach 2007-2009 wyniosła:  

ze względu na upośledzenie umysłowe -304 osoby,  

ze względu na dziecięce porażenie umysłowe – 108 osób.  

Szczegółowe dane przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 6. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) według przyczyn w powiecie 

ropczycko-sędziszowskim (osoby będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/ 

rodzinnego). 

 Lata Upośledzenie umysłowe Dziecięce porażenie mózgowe 

2007 2 1 

2008 3 3 

2009 17 14 
Dane: Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie 

 

Tabela 7. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) według przyczyn w powiecie ropczycko-

sędziszowskim (osoby będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/ rodzinnego). 

 Lata Upośledzenie umysłowe Dziecięce porażenie mózgowe 

2007 191 41 

2008 31 32 

2009 82 35 
Dane: Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie 

 

 Ze względu na zaburzenia psychiczne, w latach 2007-2009 hospitalizowano  

w szpitalach ogólnych 68 pacjentów z terenu powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. 

Większość osób  hospitalizowanych z zaburzeniami psychicznymi pochodziło ze wsi – 55, oraz 

większość hospitalizowanych było mężczyzn – 43.  

 

Tabela 8. Hospitalizacje  mieszkańców powiatu ropczycko - sędziszowskiego leczonych  

w szpitalach ogólnych ze względu na zaburzenia psychiczne. 

 Lata ogółem mężczyźni kobiety wieś miasto 

2007 41 26 15 35 6 

2008 19 12 7 12 7 

2009 8 5 3 8 0 

Dane: Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie 
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Problemy alkoholowe to jedno z najpoważniejszych zaburzeń społecznych. Leczeniem 

zaburzeń wynikających z nadużywania alkoholu zajmuje się Poradnia dla Osób Uzależnionych 

od Alkoholu i Współuzależnionych w Ropczycach.  

 Na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego działają grupy Anonimowych 

Alkoholików, które prowadzą terapię dla osób uzależnionych od alkoholu i osób 

współuzależnionych. W Ropczycach grupa AA i Al-anon ma swoją siedzibę w Klubie 

Abstynenta “Pro Futuro”, natomiast w Sędziszowie Młp. grupa AA działa w Świetlicy 

Socjoterapeutycznej. Dla rodzin osób z problemem alkoholowym prowadzone są grupy 

wsparcia.  

Tabela. Osoby leczone w Poradni dla Osób  Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych 

w Ropczycach. 

 2007 2008 2009 2010 

Liczba 

pacjentów 

180 157 148 140 

Dane: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. 
 

Poradnia świadczy usługi w formie poradnictwa psychologicznego indywidualnego                      

i grupowego dla osób uzależnionych od alkoholu i wsparcia psychoterapeutycznego dla rodzin 

osób uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy domowej.  

W 2007 roku  w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych  

w Ropczycach, zatrudnione było dwie osoby prowadzące terapię oraz lekarz na 1/8 etatu                 

i pielęgniarka na cały etat. Obecnie zatrudnienie wynosi: ¼ etatu psychologa, pielęgniarka ½ 

etatu. 1/8 etatu lekarz. W związku z ograniczeniem liczby personelu następuje systematyczny 

spadek osób leczonych w Poradni. Tabela poniżej przedstawia ilość udzielonych porad oraz ich 

zmniejszenie w poszczególnych latach związany z ograniczenie kadrowym. 

 

Tabela. Liczba udzielonych porad w latach 2007-2010 w  Poradni dla Osób Uzależnionych od 

Alkoholu i Współuzależnionych w Ropczycach.  

 2007 2008 2009 2010 

Udzielone 

porady 

1549 1281 1120 1187 

Dane: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. 
 

Osoby leczone w Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych 

w Ropczycach to w przeważającej części mężczyźni, w grupie wiekowej 30-64 lata. 

 

Tabela poniżej przedstawia liczbę mężczyzn i kobiet leczonych w Poradni dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Ropczycach w latach 2007-2010. 
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Tabela. Charakterystyka osób uzależnionych od alkoholu leczonych w Poradni dla Osób 

Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych w Ropczycach 

Lata Mężczyźni Kobiety 

2007 158 22 

2008 138 19 

2009 138 18 

2010 125 15 

Dane: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. 

 

 Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest 

rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej, w tym także związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych – 

alkoholu, narkotyków i leków.  

 

Tabela 2. Zarejestrowane zachorowania na zaburzenia psychiczne związane z alkoholem   

w poradniach Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

Zarejestrowane zachorowania na zaburzenia psychiczne 

związane z alkoholem w poradniach powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego 

Rok 
Ogółem 

Miasto Wieś 
razem mężczyźni kobiety 

 

Wartości bezwzględne 

  

2007 99 77 22 9 90 

2008 65 62 3 20 45 

2009 66 59 7 20 46 

 

Wskaźnik na 100 tys. Ludności 

 

2007 138,8 218,7 61,0 40,5 183,3 

2008 90,9 175,9 8,3 89,9 91,4 

2009 92,0 166,9 19,2 89,1 93,3 
Dane: Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie 

 

 Tabela powyżej obrazuje zachorowalność mieszkańców Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego na zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu w latach 2007-

2009. 
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W każdej gminie na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego działają Gminne Komisje 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których zadaniem między innymi jest 

mobilizowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia dobrowolnego leczenia 

odwykowego lub wnioskowanie do sądu o wydanie postanowienia o leczeniu i wskazaniu 

zakładów leczenia odwykowego. W mobilizowaniu osób do podjęcia leczenia odwykowego 

wyróżniają się komisje w Ropczycach i Sędziszowie Młp..................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

Charakterystyka pozamedycznego wsparcia osób niepełnosprawnych   

z zaburzeniami psychicznymi objęte rehabilitacją społeczną w Powiecie 

Ropczycko - Sędziszowskim w latach 2008 – 2010.  

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. 

 Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach należy:  

 opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,  

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, 

 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, 

 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

 prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 
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 opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych, 

 współpraca  na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej  

i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami 

oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań powiatu z zakresu ustawy 

o pomocy społecznej, ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych , 

 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

 dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji                       

i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów, likwidacji barier architektonicznych,                                 

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych w ramach środków PFRON, 

 opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej, 

 opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ważną formą pomocy osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi jest 

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do: turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, Warsztatów Terapii Zajęciowej, likwidacji barier w 

komunikowaniu się, likwidacji barier architektonicznych oraz dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki. Szczegółowe dane zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 9. Dofinansowanie ze środków PFRON dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2008-2010. 

Rodzaj dofinansowania 2008r. 2009r. 2010r. 

Do turnusów rehabilitacyjnych 44 43 6 
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Do przedmiotów 

ortopedycznych i środków 

pomocniczych 

58 63 28 

Do sprzętu rehabilitacyjnego 0 0 0 

Do Warsztatów Terapii 

Zajęciowej 
38 33 35 

Do likwidacji barier w 

komunikowaniu się 
5 2 0 

Do likwidacji barier 

architektonicznych 
3 0 0 

Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 
360 290 349 

Dane: PCPR w Ropczycach 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Ropczycach  realizuje  również  projekt    

systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie ropczycko – sędziszowskim”, 

który skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu 

są  osoby  niepełnosprawne  w stopniu  lekkim,  umiarkowanym oraz znacznym oraz            

wychowankowie różnych form opieki zastępczej będących w wieku aktywności zawodowej, 

bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańców Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu                 

a także wzrost zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz opuszczających różne 

formy opieki zastępczej. 

 Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które skorzystały z udziału w projekcie 

systemowym: 

2009r. - 13 osób z zaburzeniami psychicznymi (6 kobiet, 7 mężczyzn),  

2010r. - 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi (1 kobieta, 1 mężczyzna), 

2011r. - 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi (2 kobiety, 2 mężczyzn). 

W  ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach od 

2005 roku funkcjonuje Powiatowa  Wypożyczalnia  Sprzętu  Rehabilitacyjnego  i Urządzeń 

Pomocniczych utworzona w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. ,,Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”. 

Wypożyczalnia powstała z myślą o osobach, które utraciły sprawność organizmu i potrzebują 

pomocy związanej z rehabilitacją. Wypożyczalnia udostępnia bezpłatnie sprzęt rehabilitacyjny 
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i urządzenia pomocnicze. Osoby z zaburzeniami psychicznymi również korzystają  z usług 

wypożyczalni.             W  2008 roku użyczono sprzęt 33 osobom, w 2009  użyczono sprzęt  37 

osobom, a w 2010  skorzystało ze sprzętu 41 osób. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzecznictwem  

o niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Jest to bardzo 

ważny elementem systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi określający rodzaj  

i stopień niepełnosprawności oraz wskazujący kierunki działania istotne dla łagodzenia 

skutków stwierdzonej niepełnosprawności. W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych 

dziedzin, tj. lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni 

specjaliści uznani za niezbędnych do rozpatrzenia indywidualnej sprawy osoby 

zainteresowanej uzyskaniem orzeczenia.  Powiatowy Zespół  ds. Orzekania                                      

o Niepełnosprawności wydaje corocznie ponad 2000 orzeczeń o niepełnosprawności z których 

część stanowią orzeczenia wydane dla osób wykazujących zaburzenia psychiczne. Ich liczbę 

wskazuje poniższa tabela. 

Tabela 10. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych wydanych przez Powiatowy 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ropczycach w latach 2008-2010. 

 

ROK 

Liczba wydanych orzeczeń osobom z zaburzeniami psychicznymi 

Ogółem Osoby powyżej 16 

roku życia 

Osoby do 16 roku 

życia 

2008 142 121 21 

2009 150 129 21 

2010 174 154 20 

Dane: PZOoN w Ropczycach. 

 

W Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych, która ma za zadanie wspomaganie działań zmierzających do 

zapewnienia społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych. 

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy: 

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

2. opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

3. ocena realizacji programów, 
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4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 Członkowie Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych podczas spotkań 

poruszają tematykę związaną z osobami niepełnosprawnymi, ich sytuacją życiową, społeczno – 

zawodową oraz ich potrzebami, opiniują również projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące 

problematyki osób niepełnosprawnych. Opinie lub propozycje Społecznej Rady są 

przekazywane do odpowiednich instytucji lub organizacji 

 

 

Opieka nad dzieckiem i rodziną 

 

 Jednym z głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jest 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców poprzez: 

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,  

- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w 

nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania 

niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,  

- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ropczycko - sędziszowskiego, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na 

terenie innych powiatów. 

- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz na 

kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej, domy pomocy społecznej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno - wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze 

oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - 
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wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu 

się. 

 W  Starostwie Powiatowym w Ropczycach istnieje samodzielne stanowisko ds ochrony 

zdrowia. Jednym z głównych zadań tego stanowiska jest zapewnienie kobietom w ciąży opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrona zdrowia psychicznego. 

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach. 
 

Na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego funkcjonują Warsztaty Terapii 

Zajęciowej Caritas, prowadzone przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 

Warsztaty prowadzą rehabilitację dla 50 osób niepełnosprawnych w tym również                             

z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu. Terapia odbywa się w pracowniach: 

plastyczno-ceramicznej, prac ręcznych-stolarnia, gobelinu i haftu,  gospodarstwa domowego, 

pracownia komputerowo-introligatorska, ogrodnicza, wikliniarska, pracownia krawiecka,  

artystyczno-muzyczna oraz w sali rehabilitacyjnej i rekreacyjno-integracyjnej. 

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 

zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do 

możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja tego celu 

odbywa się poprzez ogólne usprawnianie, czyli zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe, poprzez 

rozwijanie umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych i życia codziennego,  

a także przygotowanie do życia w środowisku społecznym tj. trening ekonomiczny, nauka 

umiejętności społecznych, nauka nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych. 

Codzienny program obejmuje zajęcia w pracowniach (rehabilitacja zawodowa), gdzie 

metodami pracy są trzy formy: 

- słowna - słowny instruktaż wykonywanych czynności, 

- poglądowa – pokaz poszczególnych czynności oraz opisywanie poszczególnych etapów, 

pokaz konkretnych technik pracy, 

- działania praktyczne –wykonywanie prac tematycznych pod opieką instruktora. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach biorą czynny udział w licznych 

spotkaniach integracyjnych, wystawach i życiu społecznym zarówno na terenie Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego jak i poza nim.  

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach zostały utworzone 15.12.2003 r. 

W początkowym okresie w 7 pracowniach w zajęciach uczestniczyło 35 osób 

niepełnosprawnych. Od 22.12.2005r. poszerzono warsztaty o 2 pracownie i przyjęto 10 



18 

nowych uczestników. Następnie od 15.12.2010r. poszerzono warsztaty o 1 pracownię i 

przyjęto 5 nowych uczestników. Zapotrzebowanie na wsparcie dla osób niepełnosprawnych 

jakie oferują Warsztaty Terapii Zajęciowej jest tak duże, że powstała lista oczekujących na 

przyjęcie. Naprzeciw tym potrzebom wyszła gmina Wielopole Skrzyńskie, w  której to w 

grudniu 2011 roku zaczną funkcjonować Warsztaty Terapii Zajęciowej, dla 20 osób 

niepełnosprawnych również z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 
 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach poprzez działający  

w strukturach Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie realizuje zadania 

pomocy społecznej w zakresie świadczenia interwencji kryzysowej mieszkańcom powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego, znajdującym się w sytuacji kryzysu z powodu przemocy  

w rodzinie, uzależnienia członka rodziny, problemów małżeńskich, wychowawczych oraz 

innych sytuacji kryzysowych takich jak kataklizmy czy katastrofy. Zadania w tym zakresie 

realizowane są przez prowadzenie interwencji kryzysowej, świadczenie natychmiastowej 

pomocy psychologicznej i wsparcia, świadczenie poradnictwa specjalistycznego w tym: 

psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego, prowadzenie hostelu 

zapewniającego schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub znajdującym się  

w innej sytuacji kryzysowej, które nie mogą czasowo przebywać w miejscu swojego 

zamieszkania. Ponadto w ramach realizacji zadań prowadzona jest działalność profilaktyczna, 

informacyjna i edukacyjna oraz realizowane są projekty skierowane do różnych grup 

beneficjentów: młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, rodziców, osób stosujących 

przemoc w rodzinie, kadr pomocy społecznej z terenu powiatu a także przedstawicieli 

współpracujących jednostek  i służb, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W POIK prowadzony jest też certyfikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację 

Dzieci Niczyje tzw. przyjazny pokój przesłuchań dzieci dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, 

w celu zebrania wiarygodnego materiału dowodowego w warunkach zmniejszających stres 

dziecka związany z jego uczestniczeniem w przesłuchaniu. POIK prowadzi również grupy 

wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Celem grupy wsparcia jest pomoc 

kobietom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie odreagowania 

negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej wiedzy w 

radzeniu sobie z codziennymi problemami. Osoby uczestniczące w spotkaniach mają okazję 

wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami a także porozmawiać na temat 

nurtujących je trudności.  
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Tabela 11. Liczba osób, które w latach 2008-2010 w ramach działalności POIK w Lubzinie oraz 

podczas dyżurów specjalistów w PCPR w Ropczycach skorzystały z Poradnictwa Specjalistycznego i 

Wsparcia Psychologicznego w zakresie problematyki zdrowia psychicznego (w tym z informacji i 

psychoedukacji). 

ROK 

 

 

OSOBY CHORE 

 

 

CZŁONKOWIE 

RODZIN 

INNE OSOBY ŁĄCZNIE 

2008 

 

7 

 

4 1 12 

2009 

 

2 

 

9 2 13 

2010 

 

4 

 

13 0 17 

Dane:POIK w Lubzinie 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie 

Młp. 

Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Sędziszowie Młp. (PSOUU Koło w Sędziszowie Młp.) jest działanie na rzecz 

wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania 

wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym 

oraz wspieranie ich rodzin. Cele te realizuje się m.in. poprzez tworzenie osobom z 

upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach  zarówno w 

rodzinach, jak i w placówkach oraz formach wsparcia z których korzystają. 

PSOUU Koło w Sędziszowie Młp. prowadzi dwie placówki terapeutyczno-

rehabilitacyjne: Dzienne Centrum Aktywności  (DCA) dla dzieci młodzieży i osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną i Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób 

dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.  

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, których stan nie pozwala na podjęcie pracy 

zawodowej znajdują wsparcie w Środowiskowym Domach Samopomocy w Sędziszowie 

Młp. 

ŚDS  w Sędziszowie Młp. Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Młp. Ta specjalistyczna placówka 

dziennego wsparcia, działa na zasadzie umowy z Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim  

i przeznaczona jest dla 39 uczestników z terenu Powiatu. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy zakres działań rehabilitacyjnych w                     

ŚDS i  DCA w Sędziszowie Młp. 
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Tabela 12. Zakres działań rehabilitacyjnych ŚDS i DCA w Sędziszowie Młp. w latach 2008-2010 

Lp. Nazwa zadania Liczba osób 

1. Praca socjalna mająca na celu pomoc 

osobom z upośledzeniem umysłowym  

i ich rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie 

 

15 osób niepełnosprawnych i 30 członków 

rodzin w roku 

2. Samopomocowa Grupa Wsparcia formą 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz ich 

rodzin – podopiecznych Koła PSOUU w 

Sędziszowie Młp 

 

40 osób niepełnosprawnych i 45 członków 

rodzin w roku 

40 osób niepełnosprawnych i 45 członków 

rodzin w roku 

3. 
Rehabilitacja dzieci i młodzieży w DCA 

18 osób niepełnosprawnych w roku 

 

4. 

Terapia i rehabilitacja w ŚDS 

32 osoby w 2008r., 35 osoby w 2009r., 39 

osoby w 2010r.,  niepełnosprawne i 45 

członków rodzin w roku 

 

5. 

Wycieczka turystyczna 

30 osób niepełnosprawnych i 10 

opiekunów w roku 

 

6.  

Spotkanie integracyjne 
80 osób niepełnosprawnych i średnio 150 

osób (rodzice i zaproszeni goście) w roku 

Dane. ŚDS w Sędziszowie Młp. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ropczycach 

 Gmina Ropczyce również prowadzi Środowiskowy Domu Samopomocy, który 

obejmuje wsparciem 40 uczestników wyłącznie z terenu Gminy Ropczyce. ŚDS w Ropczycach 

prowadzi działania dla osób z zaburzeniami psychicznymi  i osób z  upośledzeniem 

umysłowym tj.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności 

interpersonalnych, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo 

psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych oraz terapię ruchową. Poniższa tabela przedstawia ilość osób 

korzystających z Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach w latach 2008-2010. 

Tabela 13. Liczba osób korzystających ze wsparcia w latach 2008-2010 w ŚDS w Ropczycach 

Lata wsparcia Ogółem Osoby z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

Osoby upośledzone 

umysłowo 

2008 42 29 13 

2009 42 28 14 

2010 43 29 14 
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Dane: ŚDS w Ropczycach 

Zadaniem ŚDS-ów jest udzielanie wsparcia społecznego osobom, które z powodu 

swojej niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeń psychicznych mają poważne trudności  

w życiu codziennym zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem oraz pomoc 

w zakresie rehabilitacji i sprawach bytowych.  

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zajmuje się rehabilitacją zawodową 

niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi. Ich aktywność zawodowa ma ogromne 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego, społecznego oraz integracji ze 

środowiskiem lokalnym. Praca zgodna z kwalifikacjami daje osobom niepełnosprawnym  

z zaburzeniami psychicznymi możliwość uczestniczenia w życiu społeczno-gospodarczym 

naszego powiatu oraz jest gwarantem poczucia własnej wartości, samorealizacji                               

i samodzielności materialnej.  

Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy, z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności spowodowanym chorobą psychiczną,  wzrasta w ostatnich latach w 

niepokojącym tempie co przedstawia tabela poniżej. 

 
Tabela 14. Liczba osób niepełnosprawności spowodowanym chorobą psychiczną w latach 2008-2010 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach. 

Rok Liczba osób w tym liczba kobiety 

2008 27 osób w tym 12 kobiet 

2009 36 osób w tym 17 kobiet 

2010 39 osób w tym 20 kobiet 
Dane: PUP w Ropczycach 

 

 Powiatowy Urząd Pracy umożliwia osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami 

psychicznymi skorzystanie z:  szkolenia zawodowego, szkolenia w ramach Klubu Pracy, staży 

u pracodawcy, przygotowania zawodowego u pracodawcy, prac społecznie użytecznych, prac 

interwencyjnych, robót publicznych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

skierowania na stanowisko pracy dofinansowane przez Urząd Pracy. 

 

Tabela 15. Osoby niepełnosprawne objęte rehabilitacją zawodową w Powiecie Ropczycko-

Sędziszowskim w latach 2008 - 2010  

Rodzaj wsparcia z PUP w Ropczycach Liczba osób korzystająca  

ze wsparcia 

 

Szkolenia zawodowe 9 

szkolenia w ramach Klubu Pracy 1 

staż u pracodawcy 9 
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przygotowanie zawodowe u pracodawcy 2 

prace społecznie użyteczne 2 

prace interwencyjne 6 

roboty publiczne 5 

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 

skierowanie na stanowisko pracy dofinansowane przez 

Urząd Pracy 

1 

Dane: PUP w Ropczycach  
 

 W latach 2008 – 2010 objęto tę grupę bezrobotnych i poszukujących pracy usługami  

i instrumentami rynku pracy, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, z wykorzystaniem 

środków Funduszu Pracy, środków PFRON na aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych oraz środków pomocowych UE pozyskiwanych przez Urząd w ramach 

realizowanych projektów POKL. Niejednokrotnie poszczególne osoby korzystały w tych latach 

z kilku form wsparcia. Efektywność tych działań polegającą na podjęciu zatrudnienia 

(najczęściej w formie okresowych umów o pracę)  należy ocenić na ok. 50%.   

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach skierował do pracodawców, na zgłoszone oferty 

pracy 12 osób. Część z nich została zatrudniona.  

W najbliższej okolicy funkcjonuje kilka zakładów pracy chronionej, w których znajdują 

zatrudnienie osoby  niepełnosprawne, w tym – osoby z zaburzeniami psychicznymi.  

 TOMMAX, Dębica, ul. Fabryczna 2,  Profil działalności: Ochrona osób i mienia. 

 GARDA, Rzeszów ul. Osmeckiego 6,  Profil działalności: Ochrona osób i mienia. 

 PEWNOŚĆ, Dębica, ul. Tuwima 2,  Profil działalności: Ochrona osób i mienia 

 KARABELA, Rzeszów, ul. Lubelska 23a,  Profil działalności: Ochrona osób i mienia.  

 BŁYSK,  Dębica, ul. Gawryłowska 37, Profil działalności: Usługi porządkowe. 

 OSTEL, Ropczyce, ul. Witosa 3, Profil działalności: Zakład krawiecki. 

 MK MACIOŁEK, Ropczyce, Kolonia 25, Profil działalności: Piekarnia, handel. 

 

 

Domy Pomocy Społecznej. 

 

 Na terenie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego funkcjonują  Domy Pomocy 

Społecznej o dwóch profilach: DPS im. Jana Pawła II w Rudzie przeznaczony dla osób 

przewlekle somatycznie chorych oraz  DPS w Lubzinie dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

Specjalistyczną placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom z zaburzeniami 

psychicznymi jest Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych 
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Intelektualnie. Ma charakter ponadlokalny i przeznaczony jest łącznie dla 85-ciu mieszkanek 

(35 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 50 miejsc dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie). Do Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie 

przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie płci żeńskiej w wieku od            

3-ch do 18-tu lat oraz kobiety dorosłe niepełnosprawne intelektualnie. 

Tabela 16. Liczba mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w latach 2008-2010. 

Rok Liczba 

mieszkanek na 

dzień 1 stycznia 

Liczba mieszkanek na dzień 31 

grudnia pochodzących z 

powiatu ropczycko-

sędziszowskiego.  

Liczba mieszkanek na dzień 

31 grudnia spoza  powiatu 

ropczycko - 

sędziszowskiego 

2008 89 6 82 

2009 88 6 79 

2010 85 6 76 

Dane: DPS w Lubzinie 

 

 Podstawowym przedmiotem działań skierowanych do mieszkanek Domu Pomocy 

Społecznej w Lubzinie jest zapewnienie im bezpiecznego i godnego życia, intymności, 

niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. 

Dom zapewnia opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego 

standardu, a w szczególności: 

1) miejsce zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych; 

2) utrzymanie czystości, 

3) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw 

osobistych, 

4) szczególną opiekę osobom nowo przyjętym, a także pomoc  w przystosowaniu się  

do nowych warunków, 

5) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, 

6) opiekę lekarską i pielęgniarską - z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które 

nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, 

7)zabiegi usprawnienia medycznego (kinezyterapię, fizykoterapię, laseroterapię, 

magnetoterapię, masaże lecznicze), 

8)  realizację potrzeb religijnych. 

 

Tabela 17. Liczba hospitalizacji mieszkanek DPS w Lubzinie w latach 2008-2011. 

Rok Liczba  

hospitaliza-

Szpital SP 

ZOZ w Dębicy 

Szpital 

Powiatowy  

Szpital Neuro-

psychiatryczny 

Szpital 

Specjalisty-

Liczba 

osób 
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cji w 

szpitalu 

psychiatrycz

nym 

-Oddział 

Psychiatrii i 

Leczenia 

Uzależnień w 

Straszęcinie 

w Łańcucie 

Oddział 

Psychiatrii dla 

Dzieci i 

Młodzieży 

SP ZOZ w 

Lublinie 

czny 

Psychiatryc

zny ZOZ w 

Jarosławiu 

(ogółem) 

2008 3 2 1 - - 2 

2009 15 15 - - - 4 

2010 24 21 1 1 1 4 

Dane: DPS w Lubzinie. 

 

 
Tabela 18. Liczba osób, które korzystały z konsultacji lekarza psychiatry i psychologa w latach 2008-

2010. 

Rok Liczba mieszkanek, które skorzystały 

z konsultacji lekarza psychiatry.  

Liczba mieszkanek, które 

skorzystały z konsultacji lekarza 

psychologa 

2008 35 5 

2009 45 10 

2010 50 28 

Dane: DPS w Lubzinie. 

 

 Liczba mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, które korzystają  

z konsultacji lekarza psychiatry i lekarza psychologa w latach 2008-2010 systematycznie 

wzrasta. Wzrasta również liczba mieszkanek, która była hospitalizowana w szpitalach 

psychiatrycznych. 

 

 

Gminne  i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. 

 

Gminne  i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Ropczycko 

- Sędziszowskiego mają obowiązek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, organizowania  

i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej,  

w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego czy innymi specjalistycznymi 

placówkami terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby 

psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, 

zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach 

bytowych. Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które 

wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi 
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świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia takich 

jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Tabela 19. Liczba przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w poszczególnych gminach powiatu ropczycko – sędziszowskiego w latach 2008-2010. 

GMINA 2008r. 2009r. 2010r. 

Sędziszów Młp. 8 6 8 

Ropczyce 2 3 3 

Iwierzyce 0 2 2 

Ostrów 0 0 0 

Wielopole Skrz. 0 0 0 

Dane: Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego. 

 
Tabela 20. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana przez ośrodki pomocy społecznej 

Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego do domów pomocy społecznej znajdujących się poza terenem 

powiatu w latach 2008-2010. 

Gmina 2008r. 2009r. 2010r.  

Sędziszow Młp. 3 0 1 

Ropczyce 0 0 1 

Iwierzyce 0 0 0 

Ostrów 0 0 0 

Wielopole Skrz. 1 0 0 

Dane: Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Ropczycko -Sędziszowskiego. 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach. 

 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ropczycach działa zgodnie z koncepcją 

pracy wypracowaną i przyjętą przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 22.11.2010r. 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna działając profesjonalnie i współdziałając ze sobą 

pomaga dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, opiekunom w rozwiązywaniu trudnych 

problemów z jakimi boryka się dziecko w drodze do dorosłości ze szczególnym 

uwzględnieniem dziecka zdolnego oraz wymagającego specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie 

rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej  

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.  

 Do zadań poradni należy w szczególności:  
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- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych  

i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;  

- wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych;  

- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych 

potrzeb;  

- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań  

z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego;  

- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;  

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;  

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień (zachowań ryzykownych) i innych 

problemów dzieci i młodzieży;  

- współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności 

w uczeniu się;  

- współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi przy opracowywaniu  

i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych; 

- współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej;  

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny; wspomaganie wychowawczej  

i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;  

- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, 

rodziców i nauczycieli;  

- udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych  

i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, 

szkołach i placówkach.  

Poradnia realizuje te zadania również wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi w szczególności poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, orzecznictwo, 

działalność terapeutyczną, grupy wsparcia, mediacje, interwencję kryzysową, działalność 

profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno – szkoleniową. Poniżej 

przedstawiono dane Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach dotyczące ilości 

udzielonej pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w latach 2008-2010. 
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Tabela 21. Ilość wydanych orzeczeń przez PP-P w Ropczycach. 

Przyczyna 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Z uwagi na 

niedostosowanie 

społeczne 

0 1 1 0 

Z uwagi na 

zagrożenie 

niedostosowaniem 

społecznym 

0 0 1 1 

Z uwagi na 

zaburzenia 

zachowania 

1 1 2 2 

 Dane: PP-P w Ropczycach. 

 
Tabela 22. Ilość wydanych orzeczeń przez PP-P w Ropczycach do nauczania indywidualnego z uwagi  

na choroby psychiczne. 

Przyczyna 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Nauczanie 

indywidualne 

ze względu na 

choroby 

psychiczne 

3 4 5 4 

Dane: PP-P w Ropczycach. 

 
Tabela 23. Dzieci z zaburzeniami psychicznymi pozostające w terapii psychologicznej w PP-P  

w Ropczycach. 

Przyczyna  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Bulimia, 

anoreksja, 

moczenie 

nocne, lęki i 

inne nerwice 

8 10 10 12 

Dane: PP-P w Ropczycach. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w Ropczycach 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach jest jedyną w powiecie 

ropczycko - sędziszowskim placówką, która zapewnia specjalistyczną pomoc dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach zajmuje się kształceniem 

dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (szkoła podstawowa, 

gimnazjum, ZSZ, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące), oraz z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym  (szkoła podstawowa , gimnazjum, szkoła 

przysposabiająca do pracy). W SOSW prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 

dzieci głębiej upośledzonych oraz wczesne wspomaganie. 

W  zorganizowanym procesie edukacji prowadzone są przez doświadczoną                           

i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną specyficzne oddziaływania dydaktyczno-
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wychowawcze i rewalidacyjne ukierunkowane na indywidualny, wszechstronny rozwój 

każdego ucznia.  

Wszystkie formy działalności zarówno w szkole jak i w internacie mają na celu 

przygotowanie wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie 

możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie   i przygotowanie ich 

do wykonywania zawodu. Kadra pedagogiczna prowadzi również działania ukierunkowane na 

pedagogizację  rodziców, pomaga rozwiązywać problemy, które dotyczą wychowania ich 

dzieci jak i innych sytuacji życiowych. Nauczyciele i wychowawcy odwiedzają domy rodzinne 

wychowanków, zapoznają się z warunkami bytowymi i atmosferą panującą w domu  

i stosunkiem rodziców i rodzeństwa do upośledzonego dziecka oraz nawiązania kontaktu 

emocjonalnego z rodziną. Poniższa tabela przedstawia liczbę osób niepełnosprawnych 

intelektualnie uczęszczających do SOSW w Ropczycach w latach 2008-2010. 

Tabela 24. Liczba osób z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do SOSW  

w Ropczycach w latach 2008-2010. 

Rok Stopień 

upośledzenia 

Upośledzeni 

umysłowo do 

18 roku życia 

Upośledzeni 

umysłowo po 

18 roku życia 

Ogółem w danym 

roku 

2008 

 

Upośledzeni  w 

stopniu  lekkim 
67 25 140 

Upośledzenie w 

stopniu 

umiarkowanym                                        

i znacznym 

25 12 

Upośledzenie w 

stopniu głębokim 
8 3 

2009 

 

Upośledzeni  w 

stopniu  lekkim 
79 11 133 

Upośledzenie w 

stopniu 

umiarkowanym                                        

i znacznym 

25 7 

Upośledzenie w 

stopniu głębokim 
8 3 

2010 

 

Upośledzeni  w 

stopniu  lekkim 
69 8 118 

Upośledzenie w 

stopniu 

umiarkowanym                                        

i znacznym 

30 4 

Upośledzenie w 

stopniu głębokim 
8 3 

Dane: SOSW w Ropczycach. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Niniejszy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Ropczycko – 

Sędziszowskiego jest niezbędnym elementem wspomagającym działania ukierunkowane na 

poprawę  i ochronę  zdrowia psychicznego mieszkańców całego Powiatu.  

Uwzględnia on potrzeby osób najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy jednostek na co 

dzień mających do czynienia z problematyką zdrowia psychicznego a wszelkie podejmowane 

działania są odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie. 

Program adresowany jest zarówno do osób chorych psychicznie, osób upośledzonych 

umysłowo oraz osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze 

stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, tak więc z podejmowanych 

działań skorzystać mogą zarówno pacjenci wykazujących przewlekłe zaburzenia psychiczne, 

jak również osoby u których dysfunkcje psychicznych pojawiły się po raz pierwszy.  

Często zdarza się, że osoby chore, często hospitalizowane, zostają odrzucone przez 

najbliższą rodzinę i znajomych z uwagi na uciążliwość objawów chorobowych, niską 

świadomość społeczną dotycząca problematyki zdrowia psychicznego, czy też brak 

możliwości powrotu do środowiska na skutek złych warunków bytowych.  

Dzięki zapleczu instytucjonalnemu i wielu działaniom mającym na celu poprawę  i ochronę 

zdrowia psychicznego jest szansa, aby to właśnie osoby nieposiadające bliskiej rodziny czy 

znajomych mogły spróbować odnaleźć się w środowisku i funkcjonować na miarę swoich 

możliwości. 

Opieka nad osobą z zaburzeniami psychicznymi wymaga wiele cierpliwości, 

wytrwałości i wiedzy o prawidłowościach funkcjonowania osób chorych tak więc również   

i członkowie rodzin osób psychicznie chorych, a także opiekunowie i organizacje, dla których 

problematyka zdrowia psychicznego nie jest obca, mają możliwość zasięgnięcia porady  

i wzięcia udziału w przygotowanych specjalnie dla nich formach pomocy.  

Bardzo istotnym elementem pracy z osobą chorą psychicznie i jej rodziną jest 

uwzględnienie wielu aspektów działań mających wpływ na poprawę funkcjonowania 

poszczególnych grup, dlatego też zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego niniejszy 

program uwzględnia nie tylko wyznaczenie kierunków działania w zakresie promocji zdrowia 

psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,ale skupia się również na zapewnieniu 

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

i społecznym,oraz kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich 

dyskryminacji.  

Podejmowane w Programie działania są odpowiedzią na aktualne potrzeby 

mieszkańców Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i stanowią kluczowy element szeroko 

rozumianej problematyki dotyczącej ochrony zdrowia  psychicznego. Dzięki realizacji 

Programu szanse na współpracę i wykazanie się pełnią swoich możliwości będą miały zarówno 

jednostki zajmujące się promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką, opieka zdrowotna dla 

osób z  zaburzeniami psychicznymi, a  także instytucje spoza sektora służby zdrowia, czyli 

wszystkie jednostki podejmujące działania oświatowe, jednostki pomocy społecznej, rynku 

pracy i inne co niewątpliwie będzie pomocne przy wieloaspektowym ujmowaniu problematyki 

dotyczącej zdrowia psychicznego. 
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Cel główny 1 

 

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym  

 

1.1 Cel szczegółowy: 

1.1 Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia 

psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

 

 

l.p. Planowane działania Odpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 

1. Opracowanie i realizacja programu ochrony 

zdrowia psychicznego 

zespół 

koordynujący 

2011-2015 coroczna informacja 

zbiorcza 

Środki Strostwa  

i/ lub pozyskane 

2. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego, kształtowanie prawidłowego 

zachowania i stylu życia wśród młodzieży, 

rodziców i nauczycieli – realizacja programów 

promocji zdrowia psychicznego. 

PP-P 

szkoły 

PSOUU Koło w 

Sędziszowie Młp. 

(ŚDS, DCA) 

SOSW, WTZ 

realizacja 

ciągła 

zrealizowane działania w 

ramach programów 

Środki własne  

i/lub pozyskane 
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1.2.Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

l.p. Planowane działania Odpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik 

monitorujący 

Źródło 

finansowania 

1. Realizacja programu “Rodzina bez przemocy” PCPR - POIK realizacja 

ciągła 

liczba osób biorących 

udział w programie/rok 

Środki własne  

i/lub pozyskane 

2. Realizacja Programu profilaktycznego dla powiatu w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

lata 2011-2015. 

PCPR 2011-2015 wskaźniki wynikające z 

realizacji zadań w 

ramach poszczególnych 

piorytetów 

Środki własne  

i/lub pozyskane 

3. Promocja zdrowia psychicznego wśród dorosłych – 

akcja informacyjna promująca i upowszechniająca 

zdrowie psychiczne, opracowanie i kolportaż 

przewodnika 

Starostwo 

Powiatowe 

PP-P 

PCPR 

realizacja 

ciągła 

zrealizowane działania w 

ramach programu 

Środki Starostwa 

Środki własne  

i/lub pozyskane 

4. Prowadzenie diagnozy psychologicznej PP-P realizacja 

ciągła 

liczba przeprowadzonych 

diagnoz 

Środki własne  

5. Pokonywanie lęku w trudnych sytuacjach PP-P realizacja liczba przeprowadzonych Środki własne  
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emocjonalnych - prowadzenie zajęć warsztatowych z 

dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem aktywnych 

metod pracy. 
 

ciągła warsztatów i liczba 

uczestników 

6. Poradnictwo psychologiczne dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

PP-P ŚDS-y, 

POIK, WTZ, 

SOSW 

realizacja 

ciągła 

ilość udzielonych porad Środki własne 

i/lub pozyskane 

7. Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z 

zaburzeniami psychicznymi  

Samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przy 

PSOUU Koło w Sędziszowie Młp. dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

PP-P 

 

 

PSOUU Koło w 

Sędziszowie Młp 

(ŚDS, DCA) 

 

realizacja 

ciągła 

liczba osób 

korzystających z porad 

Środki własne 

i/lub pozyskane 

8. Kształtowanie zachowań zapobiegającym 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez 

organizaowanie Dnia Godności osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną, spotkania 

Świąteczno-noworoczne oraz spotkania integracyjne 

w środowisku 

PSOUU Koło w 

Sędziszowie Młp 

(ŚDS, DCA) 

Realizacja 

ciągła 

liczba osób biorąca 

udział 

Środki własne 

i/lub pozyskane 

9. Informowanie społeczeństwa o wszystkich aspektach 

zaburzeń psychicznych za pomocą prasy lokalnej, 

strony internetowej starostwa 

Starostwo 

Powiatowe, 

zespół 

koordynujący 

realizacja 

ciągła 

zrealizowane działania w 

ramach programu 

Środki Starostwa 

własne i/lub  

pozyskane 
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1.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

l.p. Planowane działania Odpowiedzialni za 

realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 

1. Realizacja opracowanego programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego 

PCPR, PP-P, 

szkoły,ŚDS-y, 

PSOUU Koło w 

Sędziszowie Młp 

WTZ, SOSW, 

DPS, Starostwo 

Powiatowe, POIK 

realizacja 

ciągła 

zrealizowane działania w 

ramach programu 

Środki własne  

i/lub pozyskane - 

odpowiedzialnych 

za realizację 

2. Prowadzenie kampanii informujących o 

zagrożeniach dla zdrowia psychicznego, które 

skierowane będą do grup osób z obszarów 

określonych jako piorytetowe (zagrożenia 

piorytetowe to kontakt dzieci, młodzieży z 

alkoholem, narkotykami i innymi substancjami 

psychoaktywnymi oraz zagrożenia wynikające z 

agresji i przemocy ze strony rówieśników i dorosych 

PP-P wraz z 

Wydziałem 

zdrowia starostw 

przy współpracy z 

szkołami z terenu 

powiatu  

Realizacja 

ciągła  

liczba przeprowadzonych 

kampanii informujących 

PP-P , starostwo 

powiatowe, 

szkoły z terenu 

powiatu  

3. Umieszczanie na stronie internetowej starostwa oraz 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ropczycach artykułów na temat problematyki 

Starostwo 

Powiatowe, PCPR 

realizacja 

ciągła 

liczba zamieszczonych  

informacji 

Środki własne  

i pozyskane 
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zdrowia psychicznego 

4. Opracowanie przewodnika dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi na temat opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej, aktywizacji zawodowej 

zespół 

koordynujący 

każdego 

roku 

opracowany przewodnik Środki własne  

i pozyskane 

5. Kształtowanie zachowań zapobiegającym 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez 

organizowanie: Dnia Godności osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną, imprezy 

integracyjnej: Jesteśmy Razem i  Wielopolandia, 

spotkań świąteczno-noworocznych, spotkań 

integracyjnych ( artystycznych, kulturalnych, 

sportowych oraz wyjazdów turystycznych w 

środowisku lokalnym oraz o zasięgu 

ogólnokrajowym. 

PSOUU Koło w 

Sędziszowie Młp 

ŚDS Ropczyce, 

DPS, WTZ, 

PCPR, GOKIW w 

Wielopolu Skrz., 

Starostwo 

Powiatowe  

Realizacja 

ciągła 

Liczba osób biorąca udział Środki własne 

i/lub pozyskane - 

ŚDS Sędziszów 

Młp i Ropczyce, 

DPS, WTZ, 

PCPR, GOKIW w 

Wielopolu Skrz., 

Starostwo 

Powiatowe .  

 

 

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

 

l.p. Planowane działania Odpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 

1. Utworzenie ośrodka pomocy kryzysowej 

oferującego poradnictwo i pomoc w stanach 

kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu  

Starostwo 

Powiatowe 

Do 

06.2013 

funkcjonujący ośrodek Środki własne lub/i 

środki zewnętrzne 
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2. Wzmocnienie współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej z terenu Powiatu Ropczycko-

sędziszowskiego w zakresie poradnictwa i pomocy 

w stanach kryzysu zagrażających zdrowiu 

psychicznemu 

PCPR 

 

realizacja 

ciągła 

liczba osób 

korzystających z pomocy 

PCPR, Ośrodki 

pomocy społecznej 

z terenu powiatu 

ropczycko-

sędziszowskiego 

3. Prowadzenie w ramach PCPR ośrodka interwencji 

kryzysowej udzielajacej pomocy psychologicznej, 

socjalnej i prawnej. Tworzenia grup wsparcia dla 

osób w kryzysie psychicznym oraz ich rodzin.  

 

PCPR, PP-P 

Realizacja 

ciągła 

Ilość udzielonych porad i 

ilość osób korzystających 

z grup wsparcia. 

PCPR, Starostwo 

powiatowe  

Cel główny 2 

 

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej  

oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

 

Cel szczegółowy 

2.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

 

l.p. Planowane działania Odpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 

1. Opracowanie lokalnego programu zwiększenia 

dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie 

zespół do  opracowany program Środki własne i/lub 

pozyskaneStarostw
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do różnych form środowiskowej psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej 

koordynujący 

12.2011 

a Powiatowego 

2. Realizacja lokalnego programu zwiększenia 

dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie 

do różnych form środowiskowej psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej poprzez: rozwijanie 

specjalistycznych usług opiekuńczych w gminach 

Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego,nawiązanie 

współpracy ze specjalistycznymi placówkami 

leczniczymi dla dzieci i młodzieży oraz współpraca 

z placówkami z terenu Powiatu świadczącymi 

usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 

Starostwo 

Powiatowe 

PCPR 

realizacja 

ciągła 

liczba świadczonych 

usług 

liczba osób 

korzystających z 

pomocy 

Środki własne i/lub 

pozyskane: 

Starostwa Po- 

wiatowego,  Gmin, 

ZOZ 

3. Utworzenie Powiatowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego 

Starostwo 

Powiatowe, ZOZ 

Do 2013 Schemat organizacyjny 

działającego Centrum,  

Środki NFZ i 

środki własne 

Powiatu i/lub 

pozyskane  

 

2.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

 

l.p. Planowane działania Odpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 

1. Opracowanie lokalnego programu poszerzenia, 

zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i 

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

zespół 

koordynujący 

do 

12. 2011 

opracowany program Środki własne 

Powiatu i/lub 

pozyskane 
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psychicznymi 

2. Współpraca z placówkami zajmującymi się 

ochroną zdrowia psychicznego 

Starostwo 

Powiatowe 

realizacja 

ciągła 

 Środki własne 

Powiatu i/lub 

pozyskane 

3. Rozwój istniejących placówek pomocy 

instytucjonalnej (DPS, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej itp.) 

Starostwo 

Powiatowe 

PCPR 

realizacja 

ciągła 

liczba osób 

korzystających z pomocy 

Środki własne 

Powiatu i/lub 

pozyskane 

4.  Wspieranie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Starostwo 

Powiatowe 

PCPR 

realizacja 

ciągła 

liczba osób 

korzystających z pomocy 

Środki własne 

Powiatu i/lub 

pozyskane 

5. Zwiększenia udziału zagadnień pomocy osobom z 

zaburzeniami psychicznymi w działalności PCPR 

PCPR realizacja 

ciągła 

procentowy udział 

wydatków 

Środki własne 

PCPR i/lub 

pozyskane 

 

 

2.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

l.p. Planowane działania Odpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 
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1. Opracowanie i realizacja programu Rozwoju 

zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia 

i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do 

potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi 

Powiatowy Urząd 

pracy w 

Ropczycach 

Do 2012 

realizacja 

ciągła 

Przygotowany program 

liczba placówek, 

przedsiębiorstw i osób 

objętych projektem 

Środki PUP z FP, 

PFRON, POKL 

2. Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, 

organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń 

zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

PUP Realizacja 

ciągła 

Liczba osób korzystająca 

z pomocy 

Środki PUP 

3. Prowadzenie kampanii szkoleniowo – informacyjnej, 

adresowanej do pracodawców, promującej 

zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi 

PUP Realizacja 

ciągła 

Liczba projektów i 

pracodawców objętych 

działaniem 

Środki PUP 

 

2.4. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 

 

l.p. Zadania Odpowiedzialni 

za realizację 

Termin 

realizacji 

Wskaźnik monitorujący Źródło 

finansowania 

1. Powołanie zespołu koordynującego realizację 

Programu na terenie powiatu ropczycko-

sędziszowskiego 

Starosta Powiatu 

Ropczycko-

Sędziszowskiego 

Październik 

2011 

Opracowanie programu - 

2. Realizacja, koordynowanie i monitorowanie 

powiatowego Programu ochrony zdrowia 

psychicznego 

PCPR oraz zespoł 

koordynujący 

realizację 

Programu 

2011-2015r.  

 

 

Coroczne raporty o stanie 

realizacji Programu 

Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

Środki własne 

Powiatu 
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3. Przygotowanie aktualizowanego corocznie 

przewodnika dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi o dostępnych formach opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji 

zawodowej. 

zespół 

koordynujący 

2012-2015 Coroczna publikacja 

Przewodnika 

Środki własne 

Powiatu i/lub 

środki zewnętrzne 
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Określenie priorytetów dotyczących Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  

w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim - analiza SWOT. 

 
 

 Analiza SWOT, którą zastosowano do określenia priorytetów przy opracowaniu diagnozy dla potrzeb Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego w Powiecie Ropczycko - Sędziszowski na lata 2011-2015 ma wskazać mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia 

samorządu przy realizacji wyznaczonych celów. 

  

Obszar Pierwszy 

 

Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń 

 

Mocne strony: 
 

 Współpraca pomiędzy instytucjami, placówkami oświatowymi i organizacjami działającymi na terenie powiatu. 

 Prowadzenie dobrze funkcjonujących i wyposażonych specjalistycznych placówek o zasięgu powiatowym: ŚDS-y, DCA, WTZ, DPS  

w Lubzinie, SOSW w Ropczycach. 

 Specjalistyczna wysoko wykwalifikowana kadra zatrudniona w placówkach pomocy społecznej, w placówkach oświatowych  

i specjalistycznych placówkach działających  na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu. 

 Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rodzin osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 Stały rozwój działalności i poszerzanie oferty placówek działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Dostępność do specjalistycznej pomocy blisko miejsca zamieszkania osób potrzebujących.  

 Prowadzenie cyklicznych działań i realizacja konkretnych zadań skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 

 Kształtowanie zachowań zapobiegającym marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 

poprzez organizowanie cyklicznych spotkań o charakterze integracyjnym (Dzień Godności osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Spotkania Świąteczno –Noworoczne, spotkania w środowisku, wyjazdy integracyjne). 

 Aplikowania o środki zewnętrzne na działania w obszarze Promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń. 
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 Zwiększająca się liczba publikacji na temat zdrowia psychicznego 

 Zmiana postrzegania zaburzeń psychicznych w społeczeństwie 

 Wykształcona, przeszkolona kadra pedagogiczna  do diagnozy, terapii psychologicznej  i  profilaktyki osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Słabe strony: 

 
 Niewystarczająca ilość środków finansowych na zaspokojenie potrzeb w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego. 

 Trudności w pozyskiwaniu środków na inwestycje. 

 Zbyt niska wiedza w społeczeństwie lokalnym na temat ochrony zdrowia psychicznego. 

 Niewystarczająca dostępność do informacji o instytucjach i możliwościach otrzymania wsparcia w obszarze profilaktyki zaburzeń 

psychicznych.  

 Ograniczona aktywność środowiska, w którym mieszkają osoby niepełnosprawne 

 Zbyt mała ilość  wysokowykwalifikowanej kadry. 

 

Szanse: 
 

 Opracowany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 Bezpłatne szkolenia dla zatrudnionej kadry (np. organizowane przez ROPS w  Rzeszowie). 

 Działalność i rozwój ŚDS-ów, DCA, PSOUU Koło w Sędziszowie Młp., WTZ, DPS, SOSW. 

 Wzrost świadomości społecznej. 

 Kampanie medialne skierowane na wywołanie postaw zrozumienia i akceptacji osób z  zaburzeniami psychicznymi. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia w mediach lokalnych. 

 Dostępność środków zewnętrznych na realizację projektów związanych z promocją i profilaktyką zdrowia psychicznego.  

 Zatrudnienie wysokowykwalifikowanej kadry. 

 

 

Zagrożenia: 

 
 Wysokie koszty szkoleń dla kadry specjalistów. 

 Duża konkurencyjność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  

 Stygmatyzacja osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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 Brak świadomości społecznej o potrzebie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego. 

 Niski poziom wiedzy społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych (definicja, różnice pomiędzy np. upośledzeniem umysłowym  

a chorobą psychiczną). 

 Funkcjonowanie stereotypów utrudniających sprawne działanie i oddziaływanie w ramach społecznej komunikacji 

 Brak środków finansowych na realizację zadań 

 Brak skutecznych rozwiązań prawnych w kwestii niesienia pomocy osobom chorym   psychicznie. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar Drugi: 
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Opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 
 

Mocne strony: 

  

 Dobrze wykwalifikowana kadra medyczna. 

 Funkcjonowanie na terenie powiatu dwóch poradni zdrowia psychicznego. 

 Podpisane  z NFZ umowy na świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców naszego powiatu. 

 Dostęp do psychologa w placówce niepublicznej. 

 Brak kolejek oczekujących do psychiatry. 

            - stała opieka medyczna 

            - pomoc w stanach kryzysu psychicznego 

       - pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych i dotarciu do placówek służby zdrowia 

       - wykwalifikowana kadra 

       - posiadane doświadczenie 

       - dobra współpraca z placówkami opieki zdrowotnej 

 

Słabe strony: 

 

 Brak realizacji świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień w warunkach: stacjonarnych, oddziału dziennego, 

zespołu pomocy domowej oraz pomocy doraźnej. 

 Niedostateczne zainteresowanie ze strony lokalnych samorządów szczególnymi potrzebami osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Brak dostępu do specjalistów psychiatrii dziecięcej. 

 Długie terminy oczekiwania na kontakt z psychologiem w ramach NFZ.. 

 Brak specjalnej oferty leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych. 

 Brak koalicji samorządów gminnych i powiatowego na rzecz przeciwdziałania ubogiej ofercie świadczeń zdrowotnych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, tak w sektorze publicznym jak i niepublicznym. 

 Niewystarczająca podstawowa wiedza na temat zaburzeń psychicznych wśród lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Brak specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej. 

 Bariery i trudności w zawieraniu umów z NFZ . 

 Brak oddziału psychiatrycznego w powiecie 
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 Brak ośrodka wczesnej diagnostyki i interwencji. 

 Brak poradni psychoterapeutycznych na terenie Powiatu 

 Brak możliwości pełnego zdiagnozowania problemu zaburzeń psychicznych i uzależnień na terenie Powiatu. 

 Stereotypowe, negatywne myślenie o osobach odwiedzających poradnie zdrowia psychicznego. 

 

Szanse: 

 

 Funkcjonowanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Gotowość do wykonywania usług medycznych o wysokim standardzie, finansowych także ze środków niepublicznych. 

 Otwierający się rynek usług medycznych. 

 Zwiększenie poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia. 

 Dostosowanie się systemu ochrony zdrowia do wzrastającego popytu na psychiatryczne świadczenia zdrowotne. 

 Tworzenie niepublicznych form opieki psychiatrycznej. 

 Pojawienie się nowych form opieki i większego zróżnicowania opieki (specjalistyczna opieka domowa, domy opieki środowiskowej). 

 Zwiększenie finansowania leków psychotropowych i antydepresantów ze środków NFZ.  

 Tworzenie niepublicznych ZOZ-ów. 

 Wzrost liczby specjalistycznych placówek 

 Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii i psychiatrii 

 

Zagrożenia: 

 

 Niski poziom finansowania służby zdrowia. 

 Częste zmiany przepisów prawnych. 

 Rosnące koszty utrzymania placówek i sprzętu. 

 Niska świadomość zdrowotna społeczeństwa. 

 Brak skutecznych rozwiązań prawnych w kwestii leczenia osób uzależnionych. 

 Pogorszenie sytuacji ekonomicznej publicznej służby zdrowia. 

 Terapia poszpitalna zbyt mało rozwinięta. 

 Długie terminy oczekiwania na hospitalizację. 

 Brak kompleksowości leczenia. 

 Niedostateczna rehabilitacja pacjentów psychiatrycznych 
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- minimalny okres leczenia szpitalnego, 

- brak środków finansowych na zakup leków przez  uczestników. 

 Brak środków finansowych na realizację zadań. 
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Obszar trzeci  

 

 Formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi  

 
Mocne strony: 

 

 Działająca sieć placówek specjalistycznych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu. 

 Różnorodność dostępnych form pomocy  dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Realizacja zadań, projektów skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 

 Wykwalifikowana kadra ciągle podnosząca swoje kwalifikacje. 

 Rozwój działań Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywności zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Możliwość tworzenia miejsc pracy  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w istniejących zakładach pracy. 

 

Słabe strony: 

 

 Niewystarczający poziom akceptacji społecznej dla działań wspierających osoby chore psychicznie i uzależnione. 

 Zbyt mała ilość środków  przeznaczanych na aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Trudności we współpracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z ich środowiskiem. 

 Brak możliwości pełnego zdiagnozowania problemu zaburzeń psychicznych w środowisku osób bezrobotnych. 

 Mała liczba zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy. 

 Bariery mentalne w kwestii zatrudniania osób z tej grupy wsparcia. 

 Brak wystarczającej ilości personelu opiekuńczego i terapeutycznego oraz niskie wynagrodzenie personelu. 

 Niewystarczający dostęp do informacji o możliwości otrzymania wsparcia instytucjach, organizacjach i innych placówkach zajmujących 

się udzielaniem wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu. 

 Brak kampanii społecznych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

 Słaba promocja realizowanych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Zbyt mało środków przeznaczanych na finansowanie pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze strony lokalnych samorządów  

i budżetu Państwa. 

 

 

 

Szanse: 
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 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego i jego założenia, w szczególności: 

     a) wsparcie finansowe, 

     b) określone standardy poziomu usług. 

 Resortowe programy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (możliwość pozyskiwania grantów). 

 Zaprojektowanie systemu działań w wymiarze lokalnym, w oparciu o narodowy program ochrony zdrowia psychicznego. 

 Podejmowanie nowych działań i poszerzanie oferty placówek działających w obszarze wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi  

na terenie Powiatu. 

 Wzrost świadomości społecznej  

 Zdobywanie środków zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych na dodatkowe działania w obszarze wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 Organizowanie szkoleń i konferencji celem wymiany doświadczeń a w przyszłości podjęcia wspólnych działań na rzecz zdrowia 

psychicznego 

 Rosnące zapotrzebowanie na usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Zagrożenia: 

 

 Niewystarczające środki w budżecie państwa na realizację dotychczasowych i podejmowanie nowych działań zlecanych samorządom  

w obszarze wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Duża konkurencyjność podmiotów w aplikowaniu o ograniczoną pulę środków pomocowych. 

 Narastające zubożenie części społeczeństwa i związany z tym ograniczanie wydatków na wsparcie i rehabilitację osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 Brak skutecznych rozwiązań prawnych w kwestii praw i wolności osób chorych psychicznie i uzależnionych, a zwłaszcza niesienia 

pomocy tym osobom. 

 Brak wystarczających środków na realizację podejmowanych działań i wprowadzanie nowatorskich form wspierania. 

 Brak środków na inwestycje związane ze wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Funkcjonowanie stereotypów, tkwiących w świadomości społecznej i uniemożliwiających korzystanie z dostępnych form wsparcia 

 Zbyt wysokie koszty szkoleń pracowników 

 Niskie płace personelu co wiąże sie z niechęcią podnoszenia swoich kwalifikacji 

 Brak stabilnych przepisów prawa 
 


