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Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.  U.  z 2011 r. Nr 24, poz. 128) 
nakładają obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego na organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W związku z powyższym Uchwałą Nr 
XVI/174/12 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 26 marca 2012 r. został przyjęty „Powiatowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego na lata 2011 – 
2015”. 

Cele i zadania dla powiatu wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
�arodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
 
Cel główny 1 
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

Cel szczegółowy: 
1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów 

życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

Zadania: 
1.1.1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego, 
1.1.2. opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego, 
1.1.3. realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego. 
 
Cel szczegółowy: 
1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
Zadania: 
1.2.1. opracowanie programów zapobiegania przemocy i alienacji osoby w rodzinie, w szkole 
i w środowisku lokalnym. 
1.2.2.  realizacja programów zapobiegania przemocy i alienacji osób w rodzinie, w szkole 
i w środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych. 
 
Cel szczegółowy: 
1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Zadania: 
1.3.1.  przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom 
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi, włączenie się w ogólnopolskie kampanie np: „Schizofrenia otwórzcie drzwi”. 
1.3.2.  realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom 
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
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Cel szczegółowy: 
1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. 
Zadania: 
1.4.1.  tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc 
w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu. 
 
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. 
Zadania: 
2.1.1.  opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności 
w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza 
form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego: 
-   leczenia ambulatoryjnego, 
-   leczenia w zespołach środowiskowych, 
-   leczenia w oddziałach dziennych, 
-   leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  
2.1.2.  realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do 
różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie  
2.1.3.  integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie 
lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu  kompleksową, 
środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia psychicznego  
 
Cel szczegółowy: 
2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 
Zadania: 
2.2.1.  opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy 
i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, 
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej, 
2.2.2.  realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy 
i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
2.2.3.  wspieranie finansowe samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
2.2.4.  zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego projektom pozarządowym realizującym takie 
formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają działania 
ciągłego, 
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2.2.5.  poszerzenie form wsparcia pomocy osobom za zaburzeniami psychicznymi w ramach 
działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
2.2.6. Rozwój istniejącej infrastruktury wsparcia społecznego i opieki środowiskowej np. poprzez 
wdrażanie obowiązkowych programów naprawczych.    
 
Cel szczegółowy: 
2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 
Zadania: 
2.3.1.  opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, 
2.3.2.  realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, 
2.3.3.  zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego 
i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
2.3.4.  przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców 
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi, 
2.3.5.  prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców 
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi, 
2.3.6.  zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi 
w ramach programów realizowanych przez powiatowy urząd pracy. 
 
Cel szczegółowy: 
2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. 
Zadania: 
2.4.1.  powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami: 
-   opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności 
powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich 
skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji 
zawodowej, 
-   realizacji, koordynowania i monitorowania Programu. 
2.4.2.  opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego 
szczegółowy harmonogram, 
2.4.3.  realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego, 
2.4.4.  przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o dostępnych 
formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
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W Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego określono następujące 
priorytety na lata 2012 - 2015: 
1. Wspieranie rodzicielstwa – pozytywne rodzicielstwo powyższa samoocenę dzieci, zwiększa 

ich kompetencje społeczne i edukacyjne, chroni je przed późniejszymi destrukcyjnymi 
zachowaniami i zaburzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych; 

2. Promocja zdrowia psychicznego w szkołach – słabe wyniki w nauce i wcześnie występujące 
problemy ze zdrowiem psychicznym zwiększają ryzyko zachowań aspołecznych; 

3. Zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych – zaburzenia 
związane z używaniem substancji psychoaktywnych klasyfikowane są jako zaburzenia 
psychiczne i współwystępują z innymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami 
zachowania, m.in. z przemocą, depresją i samobójstwami. Natomiast agresja i przemoc 
w domu i środowisku lokalnym prowadzi do zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych; 

4. Zapobieganie depresji i samobójstwom – depresja jest drugą pod względem częstości 
występowania przyczyną niepełnosprawności i zwiększa ryzyko samobójstwa. Samobójstwo 
jest drugą pod względem ilości, po wypadkach drogowych, przyczyną zgonów w populacji 
Europejczyków w wieku 15 – 35 lat;  

5. Otoczenie opieką grup ryzyka, którym zagrażają zaburzenia psychiczne – osoby 
niepełnosprawne, rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby z przewlekłymi 
chorobami somatycznymi, osoby, które przechodzą traumatyczne doświadczenia życiowe;  

6. Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się – poprawa zdrowia psychicznego populacji 
osób starzejących się i osób przewlekle chorych poprzez aktywność fizyczną i wsparcie 
społeczne w wielu obszarach; 

7. Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy – stresujące warunki pracy zwiększają 
ryzyko zaburzeń lękowych, depresyjnych i wypalenia zawodowego. Wzmocnienie pozycji 
pracownika prowadzi do poprawy kompetencji, wzrostu zadowolenia z pracy oraz 
zmniejszenia stresu. 

 
Partnerami Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 
Powiatu Wadowickiego są:  
1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie. 
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wadowicach. 
3. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. 
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach. 
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie. 
6. Poradnia Zdrowia Psychicznego w ZZOZ w Wadowicach. 
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach.  
8. Domy Pomocy Społecznej: 

1) Dom Pomocy Społecznej im. św. O.R. Kalinowskiego w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5 o 
profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych (koedukacyjny), liczba miejsc 114. 

2) Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 o profilu dla osób w podeszłym 
wieku (koedukacyjny), liczba miejsc 92. 
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3) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku 3, profil dla dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet), liczba miejsc 84.  

4) Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon oo. Bonifratrów w Zebrzydowicach 1, 
profil dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn), liczba miejsc 67.  

5) Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 31 prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska, profil dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety), liczba miejsc 62.   

oraz  
organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Wadowickim: 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare" w Wadowicach,  
2. Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Wadowicach,  
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych „Przystań na Parkowej” w Wadowicach,  
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Wspólna Sprawa” 

w Izdebniku, 
5. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" 

w Wadowicach,  
6. Koło Dzieci Niepełnosprawnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wadowicach,  
7. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Beskidzkie w Choczni,  
8. Wspólnota "Mali Przyjaciele Św. Franciszka" przy Seminarium Duchownym O.O. 

Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,  
9. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Społeczności Lokalnej "TOTUS" 

w Andrychowie,  
10. Polski Związek Niewidomych w Wadowicach,  
11. Polski Związek Niewidomych w Andrychowie,  
12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego 

w Wadowicach,  
13. Wspólnota Wiara i Światło "RAFAŁKI" przy Parafii p.w. Ofiarowania NMP w Wadowicach,  
14. Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” w Wyźrale,  
15. Stowarzyszenie Osób Starszych Niepełnosprawnych i Osób Samotnie Wychowujących 

Dziecko „Witalność” w Andrychowie,  
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Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 
Powiatu Wadowickiego realizowane w 2013 r. 

 
Realizacja Celu głównego 1 
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

Jednostki odpowiedzialne za realizację: 
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Wadowicach i Andrychowie, 
- szkoły i placówki oświatowe z terenu Powiatu, 
- organizacje pozarządowe z terenu Powiatu, 
 
W realizację Celu głównego 1 „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym” włączyły się placówki i szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Wadowickiego.  
 
Zespół Szkół �r 1 w Andrychowie: 
1. Opracowano szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, umożliwiających 

młodzieży aktywne spędzenie czasu wolnego od zajęć edukacyjnych i mających wpływ na 
obniżenie poziomu niepożądanych zachowań społecznych oraz  rozwój i samorealizację.  

2. Przygotowano materiały edukacyjne (ulotki, gazetki) dla rodziców, wychowawców 
i młodzieży informujące o asertywności, tolerancji, radzeniu sobie z gniewem, emocjami, 
agresją i przemocą, zasadach poprawnej komunikacji oraz postaw społecznych, zaburzeniach 
w odżywianiu. 

3. Udzielono wsparcia i pomocy rodzicom dzieci, które mają problemy z wyrażaniem własnych 
emocji, zaburzeniami w odżywianiu, kontaktach z rówieśnikami, depresje, nerwice, radzeniem 
sobie ze stresem  poprzez rozmowy indywidualne, umożliwienie kontaktu ze specjalistami i 
poradniami oraz dostarczanie wyczerpujących informacji na temat możliwości leczenia 
i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Przy współpracy z pielęgniarką szkolną i nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem 
przeprowadzono akcję promocji zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania (godziny 
wychowawcze, prelekcje, spotkania z pielęgniarką szkolną).  

5. Nauczano akceptacji otoczenia i siebie, zajmowania się sobą, dbania o siebie i kondycję 
psychiczną – umiejętność przyjmowania pochwał i chwalenia się swoimi osiągnięciami, jak 
również przyjmowania krytyki i wyciągania z niej wniosków na przyszłość.  

6. Brano udział w życiu publicznym i społecznym poprzez organizowanie akcji charytatywnych, 
zachęcanie do wolontariatu oraz włączanie się w życie lokalnej społeczności – imprezy 
kulturalne.  

7. Przygotowywano i organizowano współpracę pedagoga z wychowawcami w realizacji zajęć 
uczących radzenia sobie z wymaganiami otoczenia, asertywnego znoszenie uwag i krytyki, 
tolerancji, radzenia sobie z gniewem, emocjami, agresją i przemocą, uczenie empatii 
i poprawnej komunikacji oraz postaw społecznych, zdrowego odżywiania i stylu życia, 
pozytywnych relacje z bliższymi i dalszymi znajomymi.  

8. Wdrażano wsparcie dla uczniów kończących edukację, które mają trudności z wejściem na 
rynek pracy – poprzez zwiększenie ich umiejętności i zapobieganie sytuacjom obciążającym 
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dla zdrowia psychicznego – realizacja projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w 
Małopolsce, zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, spotkania z doradcą zawodowym 
RUP w Andrychowie. 

9. Udzielano wsparcia rodzinom, w których występują osoby z przewlekłymi chorobami 
somatycznymi, oraz osobami, które przechodzą zmiany życiowe takie, jak utrata pracy, 
rozwód, śmierć kogoś bliskiego, depresja, lęk, zaburzenia związane z używaniem substancji 
psychoaktywnych, agresja, przemoc, i zachowania samobójcze.  

10. Systematycznie kontrolowano zachowania w klasie, rozwijano umiejętności społeczne oraz 
zapobiegano znęcaniu się nad słabszymi.  

11. Organizowano profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielono 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka, organizowano 
zajęcie ze specjalistą do spraw narkomani i cyberprzemocy oraz spotkania dla klas pierwszych 
z przedstawicielem KP w Andrychowie. 

12. Dbano o dobrą atmosferę i komfort nauki i pracy poprzez współpracę nauczycieli, 
wychowawców, dyrekcji uczniów przy organizacji uroczystości oraz imprez szkolnych, które 
wpływają na nawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni. 

Jak wynika z obserwacji działania podejmowane przez szkołę wpływają na wzrost świadomości 
oraz wiedzy młodzieży i rodziców na temat wpływu kondycji psychicznej na zdrowie fizycznie 
i społeczne.  

Zespół Szkół �r 2 w Andrychowie: 
1. Prowadzono lekcje wychowawcze, pogadanki na temat depresji, anoreksji, bulimii. 
2. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego przekazywano treści związane ze sposobami 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu: radzenie sobie ze stresem 
związanym z poszukiwaniem zatrudnieni, bezrobociem, zasadami organizowania pracy 
własnej i planowaniem kariery zawodowej. 

3. Przeprowadzono lekcje wychowawcze w klasach na temat radzenia sobie ze stresem w tym 
stresem egzaminacyjnym. 

4. W szkole obejmowano opieką i wsparciem psychologiczno – pedagogicznym uczniów, 
będących w sytuacjach kryzysowych związanych np. z funkcjonowaniem w grupie 
rówieśniczej, wychowaniem się w rodzinach z dysfunkcjami, a także w przypadku trudnych 
zdarzeń losowych. 

5. Pedagog szkolny współpracował z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Andrychowie, 
Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku Białej. Wskazuje uczniom i 
rodzicom będących sytuacjach kryzysowych możliwości skorzystania ze specjalistycznej 
pomocy psychologiczno – psychiatrycznej. 
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Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie: 
1.  Uczestniczył w Ogólnopolskim projekcie na rzecz integracji osób chorujących na schizofrenię 
ze środowiskami lokalnymi pn.: „Otwórzmy drzwi - otwórzmy serca dla osób chorych na 
schizofrenię”.  
2. Współpracowano ze Szpitalem Psychiatrycznym w ramach Szkolnego Wolontariatu, tj. pomoc 
osobom starszym i chorym w codziennych czynnościach, wspólne spędzanie wolnego czasu, 
zorganizowanie koncertu kolęd. 
3. Omawiano na zajęciach lekcyjnych tematy związane z szeroko rozumianą profilaktyką 
pierwszorzędową, czyli promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie pasji i zainteresowań, 
wzmacnianie poczucia własnej wartości, asertywność wg Szkolnego Programu Profilaktyki. 
4. Przeprowadzono pedagogizacje rodziców, przekazywano informacji na temat różnych form 
pomocy i wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych. 
 
Zespół Szkół �r 1 w Wadowicach:  
1. Pomagano w organizacji i przeprowadzeniu Beskidzkiego Mitingu Lekkoatletycznego 

Olimpiad Specjalnych w kolarstwie i lekkoatletyce. 
2. Współpracowano ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie w ramach 

powiatowego konkursu „W hołdzie ks. Janowi Twarowskiemu” – uczniowie ośrodka od 
początku konkursu aktywnie uczestniczą w konkursie z sukcesami. 

3. Przeprowadzono zajęcia z pedagogiem w klasach III – „Stres pod kontrolą”. 
4. Uczestniczono w cyklach seminariów naukowych „Zagrożenia cywilizacyjne w kontekście 

zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli”. 
5. Przeprowadzono zajęcia w ramach lekcji wychowawczych dotyczące profilaktyki uzależnień 

od środków psychoaktywnych i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  
6. Uczestniczono w kampanii „Szkoła bez przemocy” oraz „Szkoła promująca bezpieczeństwo” 

przy współpracy instytucji wspierających m.in. Powiatową Komendą Policji w Wadowicach.  
7. Przeprowadzono pogadanki na temat dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne w ramach 

działań zawartych w Programie Profilaktyki Szkoły oraz Programie Wychowawczym Szkoły.  
8. Indywidualna praca pedagoga szkolnego (na bieżąco) z uczniami oraz rodzicami, dostępność 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów doświadczających trudności, 
z zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, sięgającymi po środki psychoaktywne, etc. 

9. Realizowano „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci 
i młodzieży demoralizacją i przestępczością”. 

10. Uczestniczono w debacie społecznej „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
sposobem na przeciwdziałanie demoralizacji nieletnich w gminie Wadowice”. 

11. Udział uczniów w kampanii „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.   
12. Przeprowadzono zajęcia w klasach II w ramach lekcji biologii:  
a) „Stan zdrowia i stan choroby” – określenie stanu zdrowia psychicznego, fizycznego, 

społecznego ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych, charakterystyka 
czynników chorobotwórczych, m.in. czynników społecznych. 
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b) „Substancje toksyczne i środki psychoaktywne” – charakterystyka środków modyfikujących 
pracę układu nerwowego, opis mechanizmów działania oraz wpływ środków 
psychoaktywnych na procesy myślowe i fizjologiczne.  

13. Przeprowadzono zajęcia w klasach w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie:  
a) „Umiejętność radzenia sobie ze stresem”, 
b) „Depresja jako choroba” – rozpoznanie choroby, gdzie szukać pomocy. 
 

Zespół Szkół �r 2 w Wadowicach:  
1. Upowszechniano wiedzę na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów 

życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

2. Realizowano przez pedagoga i psychologa następujące programy profilaktyczne:  
a) w klasach pierwszych – „Zdrowiej i aktywniej żyć”,  
b) w klasach drugich – „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,  
c) w klasach trzecich i czwartych – „Stres pod kontrolą”, 
d) Zajęcia socjoterapeutyczne, 
e) Terapia indywidualna , 
f) „Jedz zdrowo”, 
g) „Korzystaj ze światła słonecznego – Ruszaj się”, 
h) „Pomagaj”, 
i) „Powiedz nie – jak być asertywnym”, 
j) „Rozwijaj swoje zainteresowania”. 

 
3.  Zapobiegano zaburzeniom psychicznym poprzez: 

a) dbanie o higienę pracy ucznia, unikanie przeciążenia oraz monotonii (odpowiednie 
ułożenie planu lekcji), 

b) stosowanie różnych form i metod nauczania, 
c) realizowano programy profilaktyczne na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa oraz 

godzinach wychowawczych, 
d) objęto uczniów opieką i pomocą pedagoga i psychologa, 
e) współpracowano z rodzicami uczniów. 

 
4. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego: 
a) udział uczniów w XII Dniu Solidarności z osobami chorymi psychicznie „Schizofrenia – 

Otwórzcie Drzwi” 
b) umieszczanie na tablicy informacji dotyczących: 

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
- Centrum Profilaktyki  Społecznej, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
- Wykazu innych instytucji, w których można szukać pomocy. 
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Zespół Szkół �r 3 w Wadowicach:  
Młodzież uczestniczyła w prelekcjach związanych ze zdrowym stylem życia, umiejętnością 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych, stresowych, trudnych. Ponadto w formie warsztatów 
nabywała umiejętność rozładowania stresu, poznała techniki relaksacji. Gazetka pedagoga 
szkolnego dla młodzieży i rodziców zawiera informacje, telefony i adresy placówek świadczących 
pomoc medyczną, psychiatryczną oraz psychologiczną. Nauczyciele szkoły uczestniczyli 
w szkoleniu pt.: „Pomagać – to nie takie proste”, organizowane przez Stowarzyszenie „Adiutare” 
w Wadowicach. Natomiast wolontariusze uczestniczyli w kampanii „Otwórzcie drzwi 
Schizofrenii”. Młodzi luzie angażowali się w działania szkolnego wolontariatu m. in. poprzez 
pomoc osobom starszym, udział w różnych imprezach z udziałem osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Uczniowie oraz ich rodzice będący w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc do pedagoga 
szkolnego, który dyżuruje w godzinach od 8 do 19 codziennie.  

Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi są objęci stałą opieką pedagoga szkolnego, który 
współpracuje z rodzicami, lekarzem prowadzącym a także z psychologiem. 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji �arodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej:  
1. Udział w Konferencji naukowej i szkoleniowej  nt. zdrowia psychicznego. 
2. Rozmowa z młodzieżą na temat tolerancji dla osób chorych w tym na choroby psychiczne. 
3. Wychwytywana przez nauczycieli i pedagogów uczniów zdradzających symptomy zaburzeń 

psychicznych- rozmowa z nimi oraz z rodzicami kierowanie do psychologa lub psychiatry. 
4. Organizowano spotkania wolontariuszy  szkoły z osobami chorymi psychicznie  

i niepełnosprawnymi w Domu Pomocy Społecznej i Konwencie w Zebrzydowicach. 
5. Organizowano  różne formy pomocy osobom chorym poprzez: samopomoc koleżeńską lub 

pomoc materialną. 
6. Praca Pedagoga w Zespole interdyscyplinarnym w celu rozpoznania środowiska i dostępu 

młodzieży do psychologa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii 
lub Lanckoronie. 

7. Prowadzono indywidualne karty dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi i orzeczeniami z 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

 
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej:  
1. Upowszechniano wiedzę nt. zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań  

i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

2. Zapobiegano zaburzeniom psychicznym poprzez:  
a) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,  
b) zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju uczniów, 
c) diagnozę i rozwijanie potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, 
d) analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, 
e) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów, 
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f) upowszechnianie wiedzy o głównych uwarunkowaniach zdrowia. 
3. Zwiększano integrację społeczno osób z zaburzeniami psychicznymi. 
4. Organizowano system poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. 
5. Upowszechniano środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 
6. Upowszechniano zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego. 
7. Aktywizowano zawodowo osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
8. Koordynowano różne formy opieki i pomocy. 
 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy:  
1. Udział uczniów w programie „Stres pod kontrolą”. 
2. Współpracowano z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 
3. Doskonalono wiedzę personelu szkoły na temat zdrowia psychicznego przez udział 

w konferencjach i szkoleniach. 
4. Organizowano pomoc dla uczniów w stanach kryzysu psychicznego. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie:  
1. Przeprowadzano szkolenia dla rodziców na temat „Zagrożenia związane z nadużywaniem 
komputera i Internetu”. 
2. Przeprowadzano szkolenia Rady Pedagogicznej na temat „Zagrożenia samobójstwem wśród 
dzieci w wieku gimnazjalnym – jak sobie radzić ze problemem”. 
3. Przeprowadzono szkolenie dla uczniów „Sposoby radzenia sobie ze stresem”. 
4. Przeprowadzono szkolenie dla rodziców na temat „Zaburzenia odżywiania anoreksji, bulimi”. 
5. Przeprowadzono szkolenia dla Rady Pedagogicznej na temat „ Specyfikacja funkcjonowania 
uczniów z Zespołem Aspergera oraz z Autyzmem”. 
6. Przeprowadzono warsztaty dla pedagogów szkolnych „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością 
w szkole”. 
7. Funkcjonuje grupa wsparcia dla rodziców z dziećmi z Zespołem Downa oraz z Autyzmem.  
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach:  
1. Przeprowadzano konsultacje dla: rodziców, uczniów, nauczycieli. 
2. Przeprowadzano psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową dla dzieci. 
3. Uczestniczono w interwencjach na terenie Szkół i Placówek. 
4. Przeprowadzano konsultacje i porady zawodoznawcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
5. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży dotyczących:  

a) radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywanie konfliktów, 
b) profilaktyki uzależnienia od papierosów, 
c) profilaktyki uzależnienia od alkoholu, 
d) profilaktyki uzależnienia od narkotyków. 

6. Współpracowano z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny: OJK, PCPR, 
Instytucje pozarządowe. 
7. Przeprowadzono popularyzującą wiedzę psychologiczno – pedagogiczną wśród nauczycieli, 
rodziców i młodzieży jako forma profilaktyczna zaburzeń emocjonalnych, społecznych.  
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Realizacja Celu głównego 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. 
 
Jednostki odpowiedzialne za realizację: 
- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, 
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie, 
- organizacje pozarządowe z terenu Powiatu, 
- Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. 
 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach: 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach realizował cele Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego w ramach świadczeń w 
Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej i Poradni Leczenia Uzależnień.  
Ponadto Zespół podejmował zadania poprzez: 
1. Umożliwienie pacjentom kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu ich zamieszkania bez 

separacji z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki poprzez 
działania podejmowane przez terapeutów zespołu leczenia środowiskowego zmierzające do 
systematycznego i aktywnego monitorowania stanu zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów, 
motywowania ich do współpracy i szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, 
systematycznie wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia z szczególnym 
naciskiem na rozwój umiejętności społecznych, dążenie do wzmocnienia całej sieci oparcia 
społecznego osób pozostających w leczeniu poprzez stałą współpracę z ich rodzinami oraz 
innymi opiekunami, 

2. Poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu psychicznego o różnym podłożu pacjentom objętym 
leczonym w poszczególnych poradniach specjalistycznych oraz oddziałach szpitalnych 
poprzez konsultację i opiekę lekarską oraz psychologiczną. 

3. Objecie szczególną troską kobiet w okresie ciąży oraz po porodzie w celu zapobiegania 
depresjom poporodowym (edukacja w Szkole Rodzenia, w Poradni dla Kobiet, w Oddziale 
Ginekologiczno – Położniczym). 

4. Zapewnienie stałej opieki psychologa w ramach oparcia społecznego oraz aktywizacji 
procesów życiowych pacjentom Oddziału Geriatrycznego oraz ich rodzinom. 

5. Upowszechnianie wiedzy w aspekcie wzmocnienia zdrowia psychicznego, kształtowania 
zachowań i stylów prozdrowotnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
u pacjentów dotkniętych chorobami przewlekłymi: cukrzyca typu I, typu II oraz cukrzyca 
ciężarnych poprzez przeprowadzenia systematycznych szkoleń przez zespoły edukacyjne 
w Poradni Diabetologicznej oraz w oddziałach szpitalnych. 
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Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 
Realizował projekt pn.: „Otwórzmy Drzwi – Otwórzmy Serca dla chorujących na schizofrenię”. 
Celem realizowanego programu było zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy w zakresie 
chorób psychicznych w szczególności schizofrenii i poprawa odbioru społecznego osób 
chorujących oraz zwiększenie tolerancji i zapobieganie wykluczeniu ich z życia społecznego. 
Celem szczegółowym było: 
- dostarczenie wiedzy na temat schizofrenii, 
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problemów osób chorych psychicznie, 
- zwiększenie tolerancji społeczeństwa wobec chorych, 
- uwrażliwienie na problemy osób chorych psychicznie, 
- zapobieganie ich wykluczeniu z życia codziennego. 
 
Liczebność populacji objęta ww. programem w 2013 roku: 
- warsztat edukacyjny - 497 uczniów III klas gimnazjalnych w Gminie Andrychów, 
- warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na temat „Symptomy występujące u młodzieży 
mogące wskazywać wystąpienie chorób psychicznych”- 40 osób, 
- piknik integracyjny dla pacjentów i ich rodzin – około120 osób,  
 
Łącznie liczba populacji uczestniczącej w programie i objętej dotacją Województwa 
Małopolskiego wynosiło około 650 osób. 
 
Instytucje współuczestniczące w realizacji programu były: 
1. Gimnazja Gminy Andrychów /nauczyciele, pedagodzy szkolni/. 
2. Środowiskowe Domy Samopomocy w Andrychowie, Kętach.  
3. Dom Pomocy Społecznej, im. Brata Alberta w Bulowicach. 
4. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.  
5. Stowarzyszenie Trzeźwości Klub – WATRA w Andrychowie. 
6. Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie. 
7. Urząd Miasta i Gminy Andrychów. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w Wadowicach, ul. Emilii 
 i Karola Wojtyłów 16, otrzymało dotację ze środków Powiatu Wadowickiego na realizację 
zadania pn.:  „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Wadowickiego”, w okresie od 01.02.2013 r. do 30.04.2013 r. W ramach realizowanego zadania 
zatrudniono trzy osoby niepełnosprawne w wymiarze 1/5 etatu oraz prawnika, który udzielał 
bezpłatnych porad prawnych w wymiarze sześciu godzin miesięcznie. Ponadto pracownik 
Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych udzielał informacji w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Wadowicach, Filii w Andrychowie, ul. Daszyńskiego 12,  Andrychów.  
 Stowarzyszenie zapewniło obsługę osób  niepełnosprawnych i ich opiekunów, pracodawców oraz 
organizacji pozarządowych z terenu powiatu wadowickiego w zakresie udzielania informacji oraz 
pomoc prawną.     
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 Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” 
w Wadowicach przyznano dotację na realizację zadania pn.: „Prowadzenie poradnictwa 
społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych 
usług dla osób niepełnosprawnych i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz 
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ramach działalności Biura Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych, w terminie od dn. 10.05.2013r. do dn. 15.12.2013r., obejmującego:  
1) udzielanie porad w siedzibie Biura Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, 
2)  udzielanie porad w terenie w ramach stałych dyżurów, w wybranych Urzędach Gmin powiatu 
wadowickiego połączone z budowaniem sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
obejmującej: 
3) przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli gmin powiatu wadowickiego, 
4) prowadzenie punktu wsparcia oraz grup wsparcia dla członków rodzin osób   
z zaburzeniami psychicznymi”.  
Zadanie realizowane było poprzez: 
1) Prowadzenie Biura Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 
Do obsługi Biura Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zatrudniono 3 osoby niepełnosprawne, 
łącznie na 1,5 etatu. Biuro realizowało również dyżury w 3 gminach powiatu, w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Brzeźnicy, Wieprzu oraz na terenie gminy Andrychów w Środowiskowym 
Domu Samopomocy.  
2) Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli gmin powiatu wadowickiego 
Szkolenie obejmowało 20 godzin zajęć, po 5 godzin na każde spotkanie. Wzięło w nim udział 30 
przedstawicieli różnych instytucji z terenu powiatu wadowickiego, m.in. gminnych ośrodków 
pomocy, PCPR, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Komendy Policji, służby więziennej, 
służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji 
uczestników w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym psychicznie,  budowanie lokalnej 
sieci oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie oraz wyłonienie „liderów”  
posiadających specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami chorującymi psychicznie i ich 
rodzinami.  
3) Prowadzenie punktu wsparcia oraz grup wsparcia dla członków rodzin osób   

z zaburzeniami psychicznymi.  
Punkt wsparcia zapewnił wsparcie i niezbędną pomoc specjalistyczną osobom, które doświadczały 
kryzysów psychicznych i życiowych.  Punkt Wsparcia obsługiwany był przez psychologa, 
terapeutę oraz pracownika socjalnego. Z oferty Punktu Wsparcia skorzystało łącznie 448 osób.   
W Grupie Wsparcia uczestniczyło łącznie 167 osób, udzielono wsparcia 33 rodzinom. Spotkania 
prowadzili lekarz psychiatra oraz psycholog.  
  
Ponadto Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji 
turystyki osób niepełnosprawnych pn: „Bądźmy razem w Zakopanem – działania na rzecz 
poprawy dostępu do dóbr kultury oraz udziału w turystyce i rekreacji osób chorujących 
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psychicznie ( wyjazd 5 – dniowy)”. W ww. zadaniu uczestniczyły osoby chorujące psychicznie, 
członkowie ich  rodzin oraz terapeuci. Wyjazd przyczynił się m.in. do poprawy funkcjonowania 
psychospołecznego osób chorujących psychicznie i ich rodzin, integracji uczestników oraz 
wzmocnieniu relacji osoba po kryzysie psychicznym – rodzina. Należy podkreślić, iż wyjazdy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, które organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii „Adiutare’ często są jedyną dostępną formą wypoczynku i gwarantują osobom 
chorującym psychicznie udział w rekreacji i turystyce. Ww. działania miały na celu przede 
wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i zróżnicowanych form 
pomocy, podniesienie świadomości rodzin w zakresie specyfiki choroby psychicznej, umocnienie 
więzi rodzinnych w środowiskach dotkniętych chorobą psychiczną, stworzenie możliwości 
organizowania grup samopomocowych, organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach 
kryzysu psychicznego, aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi oraz budowanie 
lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie.   
 

Środowiskowy Dom Samopomocy: 

Głównym działaniem zbieżnym z zapisami programu były codzienne oddziaływania 
podejmowane w ramach pracy Ośrodka zmierzające do utrzymania osoby w jej naturalnym 
środowisku, przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprawa jakości życia i zapewnienie oparcia 
społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem 
z uwagi na rodzaj schorzenia i poczucie stygmatyzacji.  
W ramach Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2013 został uruchomiony bezpłatny 
i anonimowy telefon zaufania pod nr 0 800 141 151 można było uzyskać informację, porady 
dotyczące tematyki związanej z osobami chorującymi psychicznie. Ponadto Środowiskowy Dom 
Samopomocy w roku 2013 podejmował liczne działania we współpracy z Stowarzyszeniem 
„Adiutare”, tj: 
1. Organizacja lokalnych obchodów ogólnopolskiej akcji „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. 

Kampania ta przyczyniła się do zwiększenia integracji osób chorujących ze społeczeństwem, 
pogłębiła tolerancję wobec tej grupy, stanowiła też formę działań profilaktycznych. 

2. Realizowano projekt „Razem w stronę życia” – cykl szkoleń adresowanych do pracowników 
instytucji i integracji społecznej, punkt wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, grupa 
wsparcia dla rodzin, Biuro Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, 

3. zorganizowano Obóz Integracyjno – Terapeutyczny w Zakopanem dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin. Celem zadania było kształtowanie umiejętności życia 
w społeczeństwie poprzez treningi umiejętności społecznych), radzenia sobie w różnych 
sytuacjach, aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu.  
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”: 
Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia było prowadzenie Biura Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych. Głównym celem tej instytucji jest wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez zwiększenie dostępu tej grupy osób do informacji 
w zakresie przysługujących jej praw, uprawnień, możliwości rozwoju, dofinansowań. W Biurze 
uruchomione zostało także doradztwo prawne dla osób potrzebujących specjalistycznej pomocy 
w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych.  

Przy współfinansowanemu przez Zarząd Powiatu Wadowickiego, Stowarzyszenie 
„Adiutare” przeprowadziło we wrześniu 2013 r. lokalne obchody ogólnopolskiej akcji 
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Zadanie to polegało na przeprowadzeniu ogólnopolskiej akcji 
w lokalnym środowisku. Kampania miała wymiar społeczny i służyło przełamaniu 
stereotypowego postrzegania osób doświadczonych chorobą psychiczną oraz pogłębianiu 
tolerancji wobec tej grupy. Istota podejmowanych działań ukryta jest w nazwie akcji. Trzeba 
zaznaczyć, że schizofrenia należy współcześnie do chorób, które można leczyć z powodzeniem, 
ale aby rehabilitacja pacjenta przebiegała prawidłowo, musi on funkcjonować w przyjaznym dla 
siebie otoczeniu. Akcja „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” odpowiada na tę potrzebę osób 
z diagnozą choroby psychicznej. Światowy Program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” 
realizowany jest na świecie od roku 1996 przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne (WPA). 
W naszym kraju program koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP). 
Działania prowadzone w świecie różnią się od siebie i polegają np. na: akcjach edukacyjnych, 
konkursach, spektaklach teatralnych, kampaniach w mediach czy w środowisku pracodawców. W 
Polsce w ramach tego programu został wypracowany model „happeningu ulicznego”. Warto 
wspomnieć, że prof. Norman Sartorius, Światowy Koordynator Programu „Schizofrenia - 
Otwórzcie Drzwi” wyraził pełne uznanie dla zainicjowanych w naszym kraju przedsięwzięć. 
Profesor jest zdania, że zaangażowanie w obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na 
Schizofrenię lokalnych społeczności, młodzieży, mediów, może być bardzo skuteczne w walce o 
zrozumienie dla osób cierpiących na schizofrenię.  

Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i �iepełnosprawnych                                 
w Wadowicach:  
1. Podejmowano działania zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznym 

poprzez: 
a) współorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców DPS-u, 
b) organizowanie wyjść do: kina, teatru, muzeum, 
c) organizowanie wycieczek do Krakowa i Częstochowy dla mieszkańców DPS-u, 
d) organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców DPS-u oraz zaprzyjaźnionych 
Domów Pomocy Społecznej. 

2. Upowszechniano zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego: 
a) terapia zajęciowa (atreterapia, muzykoterapia), 
b) pozyskiwanie żywności z Banku Żywności, 
c) pozyskiwanie darów (rzeczowych, finansowych) od sponsorów, 
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d) doposażenie pomieszczeń z których korzystają mieszkańcy DPS-u w sprzęt rehabilitacyjny, 
pomoce do zajęć terapeutycznych, meble, 
e) zakup artykułów remontowych wykorzystanych w celu poprawy warunków 
mieszkaniowych osób mieszkających w DPS. 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach: 

 Na koniec grudnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowanych 
było 8 039 mieszkańców Powiatu Wadowickiego, z czego 7 731  stanowiły osoby bezrobotne 
i 308 osoby poszukujące pracy. Wśród osób pozostających w ewidencji PUP niepełnosprawni 
obejmowali grupę 490 osób (6,1%), w tym 98 osób to osoby z zaburzeniami psychicznymi, co 
stanowiło 1,2 % ogółu osób zarejestrowanych.             
 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach ukierunkowane są przede 
wszystkim na pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia 
poprzez zastosowanie usług rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia oraz instrumentów rynku pracy wspierających 
podstawowe usługi: staże, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, finansowanie 
dodatków aktywizacyjnych czy prace społecznie użyteczne. Urząd podejmuje również działania 
promujące ideę samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy organizując 
zajęcia aktywizacyjne z udziałem specjalisty z zakresu przedsiębiorczości dla osób 
zainteresowanych otwarciem własnej firmy oraz udzielając jednorazowo środków  na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Zadaniem Urzędu jest też pomoc pracodawcom w tworzeniu nowych 
miejsc pracy dla osób biernych zawodowo. Zadanie to realizowane jest poprzez refundację 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, refundację części kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych. 

W 2013 r. z tytułu podjęcia pracy i innych form aktywności zawodowej wyłączono z ewidencji 
14 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zaburzeniami psychicznymi, z czego 11 osób 
podjęło zatrudnienie na niesubsydiowanych miejscach pracy, 2 osoby w ramach robót 
publicznych, 1 osobę w ramach prac interwencyjnych, 2 osoby skierowano na staż.  
Złożoność problemów związanych z pracą zawodową, wobec których staje człowiek po kryzysach 
psychicznych przekracza, w wielu przypadkach, możliwości samodzielnego ich rozwiązywania. 
W związku z tym każda rejestrująca się w Urzędzie Pracy osoba jest informowana o możliwości 
skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.  Z tej formy pomocy 
w 2013 r. skorzystały 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
Osoby zarejestrowane w PUP w Wadowicach mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 
aktywizacyjnych  mających  na celu przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do 
samodzielnego poszukiwania oraz podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Są one 
realizowane w formie grupowej (grupy liczące nie więcej niż 16 osób)  i trwają od jednego do 
dwóch dni w zależności od tematyki. W 2013 roku w zajęciach uczestniczyło 5 osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w ramach dostępu do informacji i elektronicznych baz 
danych 7 osób skorzystało z pomocy lidera klubu pracy w zakresie przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych.  
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Osoby z zaburzeniami psychicznymi są grupą osób defaworyzowanych na rynku pracy. 
Napotykają one wiele trudności, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia oraz podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. Z jednej strony  pracodawcy mają obawy przed zatrudnianiem takich 
osób, a z drugiej strony stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie sprzyjają bierności zawodowej 
tych osób. Stąd odpowiednią rangę Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nadaje kierowanej do 
pracodawców kampanii szkoleniowo-informacyjnej promującej zatrudnianie osób  z zaburzeniami 
psychicznymi.     
W dniu 10 maja 2013 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach 
odbyły się TARGI PRACY organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach.  
Honorowy patronat nad Targami objęli Starosta Wadowicki - Pan Jacek Jończyk oraz Burmistrz 
Wadowic – Pani Ewa Filipiak.  Targi Pracy adresowane były do wszystkich osób poszukujących 
zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, chcących podnieść lub 
zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, a także pragnących 
otworzyć własną działalność gospodarczą. W Targach udział wzięło 40 wystawców: pracodawcy, 
instytucje rynku pracy - agencje zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, instytucje szkoleniowe oraz 
inni partnerzy współpracujący z publicznymi służbami zatrudnienia. Wystawcy przedstawili 384 
oferty pracy krajowej w różnych branżach oraz zawodach. Pracodawcy poszukiwali m.in. 
kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych, portierów, dozorców, recepcjonistek, spawaczy, 
operatorów obrabiarek numerycznych, lakierników, pracowników biurowych, operatorów 
wózków widłowych, pracowników produkcyjnych. Wszystkim zainteresowanym, porad                   
i konsultacji prawnych z zakresu prawa pracy, udzielali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy - 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Przedstawiciele PIP w czasie Targów 
popularyzowali i upowszechniali wiedzę z zakresu ochrony pracy i umów cywilno- prawnych na 
stoisku oraz podczas warsztatów. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wadowicach na swoim stoisku, a także podczas warsztatów, udzielali informacji o zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, o prawach osób niepełnosprawnych oraz prawach i obowiązkach 
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Łącznie z tych warsztatów skorzystało 49 osób niepełnosprawnych, w tym 
22 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Podczas Targów osoby mogły skorzystać również 
z bogatej oferty szkoleń, oferowanych przez obecne na Targach instytucje, a także z informacji na 
temat możliwości pozyskania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej i środków 
na rozwój istniejących firm.  

W 2013 r. dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w  Wadowicach uczestniczyło 
w II edycji szkolenia pn. „Pomagać – to nie takie proste!” Standardy postępowania  z osobami 
chorującymi psychicznie” w celu podniesienia kompetencji w zakresie efektywnej pomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi.                       
 


