
                                                                   
PODKARPACKIE FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

16 listopada 2017 godz. 9:00 – 15:00 
 Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4 
Program Konferencji 

 
8.30 – 9.00      Rejestracja uczestników. 
 

9.00 – 9.15      Otwarcie konferencji - Władysław Ortyl -Marszałek Województwa Podkarpackiego 
 

9.15 – 10.15  Szpital Psychiatryczny - wyzwania organizacyjne w procesie adaptacji do potrzeb pacjentów.
 Relacje partnerskie z samorządami lokalnymi i NFZ - marzenie, możliwość  czy konieczność”              
                          Stanisław Kracik – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie 
 

10.15 – 11.15 Rola Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie w opiece regionalnej i ponadregionalnej 
                          oraz rozwój lecznictwa środowiskowego”  -  Anna Depukat – specjalista psychiatra, Zastępca 
                          Dyrektora do spraw Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego                            
                          w Krakowie 
11.15 – 11.35 Przerwa kawowa 
11.35 – 12.35 Zintegrowane usługi medyczne, społeczne i aktywizacja zawodowa w Środowiskowym 
                         Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w programie PO WER 4.1  
                         Deinstytucjonalizacja”  - Mariusz Panek – Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego  
                         LEONARDO w Krakowie 
 
12.35 – 13.35 Zintegrowane usługi medyczne, społeczne i edukacyjne w Środowiskowym Centrum  
 Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w programie PO WER 4.1  
                         Deinstytucjonalizacja” – Dariusz Baran – Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego  
                         Dziecka i Rodziny w Rzeszowie, partner Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego  
                         LEONARDO w Krakowie w projekcie. 
 
13.35 – 15.00 Dyskusja panelowa  z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji opieki 
           psychiatrycznej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji z terenu 
           województwa podkarpackiego, na temat aktualnego stanu ochrony zdrowia psychicznego 
           dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w województwie podkarpackim; potrzeb 
           beneficjentów, ich rodzin, profesjonalistów i menadżerów; zamierzeń i zaangażowania na 
           przyszłość”.    
 

Szkolenie pt.  
„METODOLOGIA TWORZENIA LOKALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

28 listopada 2017  godz. 9:00 – 13:00 
Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego w Rzeszowie 

 
FORUM i SZKOLENIE adresowane jest do przedstawicieli środowiska osób z zaburzeniami 

psychicznymi (dzieci, dorośli) i ich rodzin, do profesjonalistów i zarządzających z obszaru ochrony zdrowia 
psychicznego, pomocy społecznej, edukacji, aktywizacji zawodowej, a szczególnie osoby, które aktualnie są 
lub będą zaangażowane w tworzenie powiatowych lub gminnych programów ochrony zdrowia psychicznego. 

 

Uczestnictwo w Forum i na Szkoleniu jest nieodpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Ze 
względów organizacyjnych wymagane jest zgłoszenie udziału drogą elektroniczną za pomocą formularza 
zgłoszeniowego (na FORUM do dnia 14.XI, na SZKOLENIE do 24.XI) na stronie 
ZDROWIE.WROTAPODKARPACKIE w zakładce ZDROWIE PSYCHICZNE:  

www.zdrowie.wrotapodkarpackie.pl/index.php/zdrowie-psychiczne 
 
Organizator - Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego - kontakt emailowy:  zdrowie-psychiczne@podkarpackie.pl 

http://www.zdrowie.wrotapodkarpackie.pl/index.php/zdrowie-psychiczne
mailto:zdrowie-psychiczne@podkarpackie.pl

