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Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. 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 2012r. 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. 
 



Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 

Powiatu Wadowickiego w 2012 roku 

3 

 

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 31prowadzony 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 Wadowicach, 
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,  
8. Wspólnota "Mali Przyjaciele Św. Franciszka" przy Seminarium Duchownym O.O. 

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

Wadowicach,  
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 Wadowicach,  
15. Stowarzyszenie Osób Starszych Niepełnosprawnych i Osób Samotnie Wychowujących 

Dziecko „Witalność” w Wadowicach,  
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Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 
Powiatu Wadowickiego realizowane w 2012r. 

 
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.  
 
W Zespole Szkół �r 1 w Andrychowie: 
1. Opracowano szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych umożliwiających 

młodzieży aktywne spędzanie 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 podstaw społecznych, zaburzeniach 
w odżywianiu. 

3. Udzielono wsparcia i pomocy rodzicom dzieci, które mają problemy z wyrażaniem własnych 
emocji, zaburzeniami w odżywieniu, kontaktach z rówieśnikami, depresje, nerwice, radzeniem 
sobie ze stresem poprzez rozmowy indywidualne, umożliwienie kontaktu ze specjalistami i 
poradniami oraz dostarczenie 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. Przeprowadzono zajęcia o akceptacji otoczenia i siebie, zajmowania się sobą, dbania o siebie o 
kondycję psychiczną – umiejętność przyjmowania krytyki i wyciągania z niej wniosków na 
przyszłość. 

6. Realizowano zajęcia radzenia sobie z wymogami otoczeni, asertywnego znoszenia uwag i 
krytyki, tolerancji, radzenia sobie z gniewem, emocjami, agresją i przemocą, uczenia empatii i 
poprawnej komunikacji oraz podstaw społecznych, zdrowego odżywiania i stylu życia, 
pozytywnych relacji z bliższymi i dalszymi znajomymi. 

7. Wdrażano wsparcie dla uczniów kończących edukację, którzy mają trudności z wejściem na 
rynek pracy – poprzez zwiększenie ich umiejętności i zapobieganie sytuacjom obciążającym 
dla zdrowia psychicznego – realizowano projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Małopolsce”, odbyły się zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, spotkania z doradcą 
RUP w Andrychowie. 
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8. Udzielano wsparcia rodzinom, w których występują osoby z przewlekłymi chorobami 
somatycznymi oraz ludzie, którzy przechodzą zmiany życiowe takie jak utrata pracy, rozwód, 
śmierć kogoś bliskiego, depresja, lęk, zaburzenia związane z używaniem substancji 
psychoaktywnych, agresja, przemoc i zachowania samobójcze. 

9. Systematycznie kontrolowano zachowania w klasie, rozwój umiejętności społecznych oraz 
zapobieganie znęcaniu się nad słabszymi. 

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

 
W Zespole Szkół �r 2 w Andrychowie:  
1. Zakupiono film edukacyjny pt.: „Jak rozpoznać objawy depresji?”, który wraz                             

z materiałami edukacyjnymi opracowanymi przez pedagoga szkolnego  (scenariusz zajęć, 
prezentacja multimedialna) stanowił  materiał na lekcję wychowawczą. 

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 zatrudnienia, bezrobociem, zasadami organizowania pracy 
własnej  i planowaniem kariery zawodowej.  

3. Przeprowadzano 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, wychowywaniem się w rodzinach z dysfunkcjami, a także w przypadku trudnych 
zdarzeń losowych. 

5. Współpracowano z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Andrychowie, Poradnią 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku – Białej. Wskazywano uczniom 
i rodzicom będących w sytuacjach kryzysowych możliwości skorzystania ze specjalistycznej 
pomocy psychologiczno – psychiatrycznej. 

 
W Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie: 
1. Szkolny Wolontariat współpracował ze Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie w celu 

uwrażliwienia młodzieży na potrzeby osób chorych i starszych. 
2. W ramach planu pracy Pedagoga prowadzono zajęcia warsztatowe kształtujące zachowania 

i styl życia korzystny dla zdrowia psychicznego oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych  agresja- asertywność -uległość, stres pod kontrolą, trening autogenny Shultza. 

3. Uczestniczono w obchodach Dnia Solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię, 
przybliżenia problematyki i form przeciwdziałania. 

4. Uświadamiano młodzieży zależności między używaniem substancji psychoaktywnych, 
a zaburzeniami psychotycznymi. 

5. Promowano idę wolontariatu wśród uczniów na rzecz dzieci (korepetycje) i osób starszych, 
niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. 
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W Zespole Szkół �r 2 w Wadowicach:  
1. Promowano zdrowy i aktywny tryb życia w celu kształtowania zachowań i stylów życia 

korzystnych dla zdrowia psychicznego poprzez: 
- pogadanki na lekcjach, wycieczki krajoznawcze jako alternatywne formy spędzania czasu,  
- upowszechnianie sportu, 
- gazetki, plakaty. 

2. Rozwijano umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 
poprzez: 

- lekcje w klasach maturalnych w ramach programu „Stres pod kontrolą”. 
- indywidualna praca z uczniami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej, 
- współpraca z PCPR, 
- zajęcia socjoterapeutyczne w klasach, 

3. Integrowano uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi z klasą.  
 
W Zespole Szkół �r 3 w Wadowicach: 
1. Współpracowano z Domami Pomocy Społecznej na ulicy Lwowskiej i ul. Parkowej 

w Wadowicach oraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dać Szansę” w Wadowicach. 

2. Realizowano Program „Stres pod kontrolą” wśród uczniów klas maturalnych w ramach 
„Szkoły Promującej Zdrowie”. 

3. Tworzono grupy wsparcia dla uczniów mających problemy emocjonalne (w ramach 
wolontariatu nauczycielskiego). 

4. Stale współpracowano ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Wadowicach. Udział  
w realizacji programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, której organizatorem jest 
Stowarzyszenie "Adiutare". 

5. W ramach realizacji obowiązku uczenia się wspierano uczniów z zaburzeniami psychicznymi 
w pokonywaniu trudności szkolnych: 

- realizowano zajęcia lekcyjne w ramach nauczania indywidualnego na terenie domu ucznia lub 
w szkole zgodnie z zaleceniami lekarzy, specjalistów - psychologów, terapeutów, 
- indywidualnie udzielano wsparcia pedagogicznego dla ucznia i jego rodziny - przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom choroby przewlekłej, 
- udział zespołu nauczycieli, tak aby metody i środki pracy dydaktycznej i opiekuńczo-
wychowawczej były dostosowane do możliwości i potrzeb emocjonalno-społecznych ucznia, 
- współpracowano z instytucjami pomocowymi m. in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. 
 7. Uwrażliwiano uczniów zdrowych na potrzeby i przeżycia osób chorych psychicznie - 

organizacja zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych "D�IA TOLERA�CJI". 
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W Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Wadowicach: 
1. Realizowano lekcje wychowawcze o tematyce prozdrowotnej, mające na celu wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
komunikowania się z innymi, uczenia się i rozwiązywania problemów oraz kształtowanie 
umiejętności społecznych. 

2. Diagnozowano środowiska uczniów, wspomagano proces adaptacji uczniów klas pierwszych 
do nowych warunków szkolnych, stwarzano atmosferę bezpieczeństwa, szybko reagowano na 
pojawiające się problemy. 

3. Pomoc pedagoga szkolnego w zrozumieniu oraz przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i 
psychicznych uczniów, wspomaganie procesu leczenia. 

4. Stosowano się do zaleceń specjalistów, respektowanie przez nich wydolności psychicznej 
uczniów. 

5. Kierowano uczniów z problemami emocjonalnymi na konsultacje i terapie do poradni 
psychologiczno – pedagogicznych oraz lekarzy specjalistów, konsultacje pedagoga szkolnego 
ze specjalistami i rodzicami. 

6. Kształtowano postawy akceptacji osób z zaburzeniami psychicznymi w pracy dydaktyczno – 
wychowawczej szkoły, pomagano w zrozumieniu problemów zdrowotnych tych ludzi oraz 
docenieniu i zauważeniu ich zdolności, a także cech pozytywnych. 

7. Włączano uczniów nauczanych indywidualnie do udziału w zajęciach z klasą w wymiarze 
dopuszczonym przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z uczniami, w zależności od ich 
samopoczucia. 

8. Obejmowano szczególną opieką uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi 
przez wychowawców i pedagoga szkolnego. 

9. Dostosowano metody pracy dydaktycznej do możliwości uczniów z problemami 
zdrowotnymi, w tym osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. 

10. Organizowano nauczania indywidualne dla uczniów wymagających takiej formy pomocy. 
11. Umożliwiano pisanie sprawdzianów oraz egzaminu maturalnego, dostosowanego 

w warunkach i formie do potrzeb uczniów, zgodnie  z zaleceniami specjalistów. 
12. Informowano rodziców uczniów o formach i możliwościach udzielenia fachowej pomocy poza 

szkołą, systematycznie kontaktowano się z rodzicami, w celu wymiany informacji na temat 
skuteczności podejmowanych działań. 

 
W Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach: 
1. Podejmowano działania opiekuńczo-wychowawcze, rozwijające umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.  
2. Organizowano we współpracy z PPP w Wadowicach zajęcia terapeutyczne, indywidualne 

zajęcia z psychologiem i pedagogiem na terenie szkoły oraz spotkania pedagoga i 
wychowawcy z psychologiem prowadzącym terapię.  

3. Nawiązano współpracę z lekarzem psychiatrą. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 
w Wadowicach uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym.  
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W Zespole Szkół im Komisji Edukacji �arodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej:  
1. Przeprowadzano systematyczne rozmowy terapeutyczne z dziećmi mającymi kłopoty 

z emocjami i zachowaniem. 
2. Udzielano informacji rodzicom o miejscach pomocy psychiatrycznej (kierowanie do 

konkretnych przychodni psychiatrycznych). 
3. Zorganizowano terapię zajęciową dla uczniów mających problemy psychiczne. 
4. Udzielano wsparcia uczniom i rodzicom w kryzysowych sytuacjach rodzinnych. 
5. Kadra pedagogiczna brała udział w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i rówieśniczych 

oraz sporządzano opinię psychologiczno-pedagogiczną na potrzeby szkoły i innych organów.  
 
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej:  
1. Przeprowadzono spotkania z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Wadowicach.  
2. Przeprowadzono lekcje wychowawcze na temat zaburzeń nastroju oraz zaburzeń 

spowodowanych używaniem alkoholu i substancji psychotropowych, obywały się zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, promocja zdrowego stylu życia. 

3. Podejmowano działania profilaktyczno – wychowawcze, zapewnienie warunków 
harmonijnego rozwoju potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, 
przeprowadzono analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych, dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów, trening antystresowy, 
upowszechnianie wiedzy o głównych uwarunkowaniach zdrowia. 

4. Współpracowano z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MGOPS, uczestnictwo 
pedagoga szkolnego w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

 
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy:  
1. Objęto uczniów cierpiących na różnego rodzaju typy zaburzeń emocjonalnych czy 

psychicznych indywidualną opieką psychologiczno- pedagogiczną. 
2. Przeprowadzano konsultację i porady dla rodzin ww. uczniów. 
3. Współpracowano z wychowawcami i nauczycielami w celu dotarcia z pomocą psychologiczno 

– pedagogiczną do ww. uczniów. 
4. Realizowano w klasach maturalnych program „Stres pod kontrolą” oraz jego elementów 

w klasach młodszych, mającego na celu nabywanie przez młodzież konstruktywnych 
sposobów radzenia sobie ze stresem psychologicznym. 

5. Promowano zdrowy styl życia poprzez różnego typu gazetki profilaktyczne. 
6. Wspierano inicjatywy „Schizofrenia – drzwi otwarte”. 
 
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie: 
1. Udział poradni w Zespole Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
2. Praca psychologów i pedagogów w grupach roboczych koalicji przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 
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3. Prowadzono na terenie poradni terapii rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 
uzależnieniami. 

4. Prowadzono na terenie poradni terapii dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 
niedostosowanych społecznie lub z zaburzeniami zachowania  i emocji. 

5. Prowadzono zajęcia profilaktyczne z zakresu radzenia sobie ze stresem w szkołach 
podstawowych i gimnazjach. 

6. Prowadzono na terenie poradni i w podległych placówkach terapii w ramach interwencji 
kryzysowej.  

 
W Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach:  
1. Diagnozowano dzieci i młodzież, opiniowanie, orzecznictwo. 
2. Udzielano dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szczególności: 
- prowadzenie terapii,  
- konsultacje rodzinne, 
- udzielanie porad, konsultacji zainteresowanym, 
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, 
- kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  
- propagowanie wiedzy wśród Rodziców i Nauczycieli 
- propagowanie informacji związanych z Ochroną Zdrowia Psychicznego w formie ulotek, 
plakatów. 
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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, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach z filią w Andrychowie, 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach wraz filią w Andrychowie, 
- organizacje pozarządowe z terenu Powiatu, 
- Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. 
 
W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach: 
Poradnie funkcjonujące w ramach Zespołu realizowały zadania mające na celu ochronę zdrowia 
psychicznego: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Zespól 
Leczenia Środowiskowego (domowego). Świadczenia realizowane były w ramach kontraktu 
z MOW NFZ. 
W ramach porad udzielanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) prowadzono 
edukację w środowisku zamieszkania pacjenta, która miała na celu upowszechnianie wiedzy na 
temat zdrowia psychicznego, kształtowania właściwych zachowań i stylów życia, rozwijania 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Podejmowano 
działania mające na celu zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi jak 
również pomoc w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, współpracowano z ośrodkami pomocy 
społecznej, pielęgniarkami środowiskowymi oraz prowadzono działalność konsultacji i edukacji. 
W Przychodni Centrum Edukacji Diabetologicznej, obejmujące opieką pacjenta diabetologicznego 
dotkniętego chorobą przewlekłą jaką jest cukrzyca miało na zadanie udzielać pacjentowi wsparcia 
psychicznego. Celem edukacji była troska o stan psychiczny pacjenta, dążenie do poczucia 
bezpieczeństwa, które sprzyja świadomemu uczestnictwu w procesie leczenia. 
Edukacją obejmowano również osoby z najbliższego otoczenia pacjenta pomagające pokonać 
codzienne trudności związane z chorobą co nie pozostaje bez wpływu na motywację do leczenia, 
a w konsekwencji redukcję stresu niekorzystnego dla wyrównania glikemii.  
 
W Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie: 
Szpital w 2012r. realizował program „Otwórzmy drzwi – otwórzmy serca dla chorujących na 
schizofrenię”. Program miał na celu zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy w zakresie 
chorób psychicznych w szczególności schizofrenii oraz poprawę odbioru społecznego 
chorujących, zwiększenie tolerancji i zapobieganie wykluczeniu ich z życia społecznego. 
Program składał się: 

• z warsztatów edukacyjnych dla 499 uczniów w  III klasach gimnazjalnych w Gminie 
Andrychów. 
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•  z wykładu i dyskusji dla dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, delegacji młodzieży 
oraz społeczności lokalnej – uczestniczyło około 220 osób  

• Dnia Otwartego Szpitala – piknik integracyjny dla pacjentów i ich rodzin oraz 
społeczności lokalnej – udział ponad 100 osób. 

 
Osiągnięte wyniki warsztatów edukacyjnych: 
W ramach realizacji programu przeprowadzono 25 warsztatów  edukacyjnych  dla  młodzieży III  
klas Gimnazjalnych w Gminie Andrychów. Badanie rezultatów projektu edukacyjnego osiągnięto 
poprzez analizę porównawczą ankiet wykonanych przed i po przeprowadzeniu programu.  
Ankiety badały poziom wiedzy dotyczącej schizofrenii, postawę wobec chorych i potrzebę 
edukacji w tym zakresie. 
Wiedza 
Przed warsztatem edukacyjnym 28% uczniów nie słyszało o schizofrenii i 59% nie posiadało 
wiedzy na jej temat:   

Obszar Przed warsztatem edukacyjnym Po warsztacie edukacyjnym 

posiada wiedzę 41% 76% 

Postawa                                                                                       
Wśród postaw uczniów wobec osób chorujących  psychicznie  notuje  się wysoki deklarowany 
poziom  akceptacji,  niewielu uczniów  traktuje chorych jako „ludzi gorszej kategorii”. Natomiast  
w dużym stopniu wzbudzają chorzy uczucie strachu, bezradności i zakłopotania.   
Po przeprowadzonych warsztatach obserwuje się również wzrost współczucia dla chorujących 
psychicznie. 

Obszar Przed warsztatem edukacyjnym Po warsztacie edukacyjnym 

 Akceptacja chorych 81% 91% 

Szacunek do chorych 87% 93% 

Traktowanie chory jako gorszej 
” kategorii ludzi” 

11% 6% 

Uczucie strachu, bezradności, 
zakłopotania, niechęci 

68% 31% 

Uczucie współczucia 32% 59% 

Potrzeba edukacji   
Młodzież jest otwarta na wiedzę o schizofrenii. Tylko 32% badanych nie chce pogłębiać wiedzy, 
natomiast po przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych 54% uczniów deklaruje chęć pogłębiania 
wiedzy. 

Obszar – Chęć pogłębiania 
wiedzy 

Przed warsztatem edukacyjnym Po warsztacie edukacyjnym 

tak 68% 54% 

nie 32% 46% 
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Porównując wyniki realizacji warsztatów w roku 2006 z rokiem  bieżącym obserwujemy  wzrost 
poziomu wiedzy wśród młodzieży. Wzrost pozytywnych postaw akceptacji i szacunku dla   
chorujących psychicznie. Natomiast widoczna jest potrzeba kształtowania obszaru emocji 
w zakresie opanowania strachu, niechęci, bezradności i zakłopotania jakie wzbudza osoba chora. 
Osiągnięte rezultaty są wynikiem systematycznego od 11 organizowanego i prowadzonego przez 
personel WSP w Andrychowie Programu „Otwórzmy drzwi – otwórzmy serca dla chorujących na 
schizofrenię”. 
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, zlecił realizację zadań 
publicznych, których działania wpisują się w cele Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Wadowickiego na lata 2012-2015 Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w Wadowicach, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 16 w 
Wadowicach, które otrzymało dotację ze środków Powiatu Wadowickiego na realizację zadania 
pn: „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Wadowickiego, w okresie od 01.02.2012r. do 30.04.2012r.” W ramach realizowanego zadania 
zatrudniono trzy osoby niepełnosprawne w wymiarze  jednego etatu oraz prawnika, który udzielał 
bezpłatnych porad prawnych w wymiarze trzech godzin tygodniowo. 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. 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, 
połączone z poszerzeniem kwalifikacji kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Wadowickiego 
w zakresie pracy z osobami chorującymi psychicznie”.   
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.   
2) Przeprowadzenie szkoleń w zakresie standardów postępowania z osobami chorującymi 
psychicznie dla kadry pomocy społecznej, służby zdrowia, pracowników gmin oraz instytucji 
działających na rzecz ww. osób. Stowarzyszenie zorganizowało w czterech miejscowościach 
Powiatu Wadowickiego. szkolenia pn: Pomagać – to nie takie proste” - standardy postępowania 
z osobami chorującymi psychicznie Nadrzędnym celem szkoleń  było poszerzenie kwalifikacji 
pracowników pomocy i integracji społecznej zaangażowanych w proces rehabilitacji społeczno – 
zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.  W trakcie szkoleń poruszano tematy dotyczące 
specyfiki choroby psychicznej, zasad rehabilitacji tej grupy osób niepełnosprawnych, roli 
rehabilitacji rodziny w rehabilitacji psychiatrycznej, regulacji prawnych, dostępnych form pomocy 
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osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Wadowickiego oraz roli instytucji 
pomocowych i ich wzajemnej współpracy. Szkolenia prowadzone były przez lekarza psychiatrę 
oraz terapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie. Podsumowaniem 
przeprowadzonych szkoleń była wydana broszura edukacyjna pn.: „Pomagać – to nie takie proste! 
Standardy postępowania z osobami chorującymi psychicznie”.   
3) Zorganizowanie forum oraz podjęcie działań na rzecz budowy kompleksowej sieci oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Wadowickiego. 
26 października 2012r. stowarzyszenie zorganizowało Forum „Otwarty Umysł”. Problematyka 
forum dotyczyła kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w Powiecie Wadowickim. Zaprezentowano trzy perspektywy: człowieka dotkniętego chorobą 
psychiczną, członka jego rodziny oraz lekarza psychiatry. Moderatorem konferencji był kierownik 
Pracowni Psychiatrii Środowiskowej UJ – Pan Andrzej Cechnicki. Do obsługi forum zatrudniono 
7 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie.   
Ww. działania miały na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego, środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz zróżnicowanych 
form pomocy i oparcia społecznego, zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi, organizację systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego, 
aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi oraz skoordynowanie różnych form 
opieki i pomocy.  
 

W Środowiskowym Domu 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.  
Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy w roku 2012 podejmował liczne działania we 
współpracy z Stowarzyszeniem „Adiutare”, tj: 

• 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. 

• w ramach zadania „Wiemy - możemy więcej” Środowiskowy Dom Samopomocy jako 
partner współrealizował ze Stowarzyszeniem „Adiutare” oraz z Pracownią Psychiatrii 
Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
forum pn.: „Otwarty umysł”. Problematyka konferencji dotyczyła kompleksowej sieci 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, służyła: upowszechnianiu 
wiedzy na temat zdrowia psychicznego, a także środowiskowego modelu psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej oraz wzmacnianiu integracji społecznej osób chorujących psychicznie.  

• Ostatnim działaniem był Obóz Integracyjno–Rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej 
dla osób po kryzysach psychicznych „Razem w górach – przeżyjmy to jeszcze raz” – od 3 
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do 11 grudnia 2012r. Celem zadania było kształtowanie umiejętności życia 
w społeczeństwie poprzez treningi umiejętności społecznych), radzenia sobie w różnych 
sytuacjach, aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu.  

 
W Stowarzyszeniu 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.  
Dzięki zadaniu „Wiemy – możemy więcej” współfinansowanemu przez Zarząd Powiatu 
Wadowickiego ze środków PFRON Stowarzyszenie przeprowadziło we wrześniu cykl szkoleń 
pn.: „Pomagać to nie takie proste!” Standardy postępowania z osobami chorującymi psychicznie, 
które adresowane były do pracowników pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu 
wadowickiego. Podstawowym założeniem tych spotkań była próba wypracowania jednolitych 
standardów pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, wzrost jakości usług świadczonych na 
rzecz tej grupy oraz skoordynowanie i upowszechnienie różnych form opieki i pomocy 
w lokalnym środowisku. Szkolenie odbyło się w czterech miejscowościach powiatu: Wadowice, 
Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska  Brzeźnica i zgromadziło 162 beneficjentów. 
W dniu 7 września 2012 roku Stowarzyszenie „Adiutare” zorganizowało lokalne obchody 
ogólnopolskiej akcji „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Zadanie to zostało dofinansowanie za 
pośrednictwem LGD Wadoviana ze środków unijnych w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. 
Kampania społeczna przyczyniła się z pewnością do zwiększenia integracji osób chorujących ze 
społeczeństwem, pogłębiła tolerancję wobec tej grupy, stanowiła też formę działań 
profilaktycznych, tym bardziej że zaprosiliśmy do udziału w warsztatach artystycznych młodzież 
szkół średnich. Poprzez przeprowadzoną akcję przekazaliśmy wiedzę na temat specyfiki zaburzeń 
psychicznych oraz dostępnych form pomocy w lokalnym środowisku. Dzięki zadaniu udało się 
nam zaktywizować zawodowo kolejne osoby niepełnosprawne.  
W dniu 26 października 2012 roku w ramach zadania „Wiemy - możemy więcej” Stowarzyszenie 
„Adiutare’ wspólnie z Pracownią Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało forum pn.: „Otwarty umysł”. 
Problematyka konferencji dotyczyła kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, bez wątpienie służyła: upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego a także środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz 
wzmacnianiu integracji społecznej osób chorujących psychicznie. Moderatorem forum był doktor 
Andrzej Cechnicki, wybitny psychiatra z Krakowa. Za sprawą konferencji zaktywizowaliśmy 
kilka osób niepełnosprawnych psychicznie, którzy zdobyli cenne doświadczenie zawodowe 
i wzmocnili poczucie swojej wartości. W trakcie forum rozpowszechniliśmy broszurę „Pomagać – 
to nie takie proste! Standardy postępowania z osobami chorującymi psychicznie. Publikacja była 
częścią zadania i stanowi kompendium wiedzy na temat specyfiki chorób psychicznych. 
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Ostatnim działaniem był Obóz Integracyjno – Rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej dla osób 
po kryzysach psychicznych „Razem w górach – przeżyjmy to jeszcze raz” – od 3 do 11 grudnia 
2012r. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków PFRON. Jego celem było kształtowanie 
umiejętności życia w społeczeństwie poprzez treningi umiejętności społecznych), radzenia sobie 
w różnych sytuacjach, aktywnego i wartościowego spędzania wolnego czasu. Aktywizacja 
zawodowa przybrała tym razem formę treningu przygotowania do podjęcia pracy.  
Realizacja opisanych powyżej inicjatyw oraz innych działań zmierzających do poprawy 
funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi możliwa była dzięki współpracy ze 
Środowiskowym Domem Samopomocy w Wadowicach i wzajemnym wspieraniu się  
w realizacji własnych zadań.  

 
W Stowarzyszeniu Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i �iepełnosprawnych                                 
w Wadowicach:  
1. Wspólnie z Domem Pomocy Społecznej Stowarzyszenie współorganizowało festyn rodzinny 

dla mieszkańców DPS w Wadowicach w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym. 
2. Udział w projekcie „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”. 
3. Zorganizowano i sfinansowano wycieczkę dla mieszkańców DPS w Wadowicach połączone 

ze zwiedzaniem: Krakowa i Rabki Zdroju. 
4. W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym zorganizowano dla mieszkańców DPS 

wyjścia na seanse filmowe, profilaktyczno-zdrowotne wyjścia na basen połączone 
z gimnastyką. 

5. Zakupiono leki dla mieszkańców DPS w Wadowicach, których nie było stać na realizację 
recept. 

 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach: 

Na koniec grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowanych było 
8 191  mieszkańców Powiatu Wadowickiego, z czego 7 901 stanowiły osoby bezrobotne i 290 
osoby poszukujące pracy. Wśród osób pozostających w ewidencji PUP niepełnosprawni 
obejmowali grupę 513 osób (6,26%), w tym 52 osoby z zaburzeniami psychicznymi, co stanowiło 
0,63 % ogółu osób zarejestrowanych.             
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach ukierunkowane były 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 podejmował 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 jednorazowych środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadaniem Urzędu była też pomoc pracodawcom 
w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób biernych zawodowo. Zadanie to realizowane było 
poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, refundację części 
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kosztów poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 
oraz robót publicznych. 
W 2012 r. z tytułu podjęcia pracy i innych form aktywności zawodowej wyłączono z ewidencji 27 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zaburzeniami psychicznymi, z czego  18 osób podjęło 
zatrudnienie na niesubsydiowanych miejscach pracy, 3 osoby skierowano do robót publicznych, 
dla 3 osób utworzono miejsca pracy i zrefundowano pracodawcy koszty wyposażenia tych 
stanowisk, 1 osobie udzielono jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, 1 osobę skierowano na staż. W ramach szkolenia nowe kwalifikacje zawodowe 
uzyskała 1 osoba poszukująca pracy.  
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 była informowana o możliwości 
skorzystania z usługi pośrednictwa zawodowego i informacji zawodowej.  Z tej formy pomocy w 
2012 r. skorzystały 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
Ponadto 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 2012 roku w zajęciach uczestniczyło 1.500 bezrobotnych 
i poszukujących pracy, w tym  6 osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2012r. 
realizował projekt konkursowy pn: „Twoja szansa” zgodnie z zawartą w dniu 21.12.2010r. umową 
o dofinansowanie realizacji projektu. Głównym celem projektu było ograniczanie zjawiska 
wykluczenia społecznego oraz poprawa sytuacji społeczno – zawodowej 94 osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach. Cele 
szczegółowe realizowane przez projekt to m.in.: 

1) zwiększenie udziału Uczestników Projektu (UP) w życiu społecznym lokalnej zbiorowości 
poprzez zapewnienie wsparcia Trenera pracy na każdym etapie realizacji projektu, 

2) zwiększenie pewności siebie oraz wiary we własne możliwości UP, 
3) wypracowanie w Uczestnikach Projektu systematyczności oraz motywacji do aktywnego 

działania, 
4) zwiększenie aktywności zawodowej UP poprzez wytyczenie im indywidualnej ścieżki 

powrotu (wkroczenia) na rynek pracy, 
5) zaopatrzenie UP w kwalifikacje zawodowe stanowiące odpowiedź na zdiagnozowane 

potrzeby lokalnego rynku pracy oraz indywidualne predyspozycje Uczestników Projektu, 
6) zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych z terenu powiatu 

wadowickiego, 
7) zwiększenie świadomości potencjalnych pracodawców w zakresie pozytywnych aspektów 

zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
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Projekt „Twoja szansa” skierowany został do 94 osób bezrobotnych niepełnosprawnych  
z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.  

W ramach projektu realizowane zostały następujące zadania: 
- organizacja warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 80 UP, 
- organizacja szkolenia z zakresu prawa pracy dla 80 UP, 
- organizacja szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz technik       

asertywności dla 80 UP, 
- diagnoza potrzeb szkoleniowych – wytyczenie Indywidualnego Planu Działania dla 92 UP, 
- organizacja szkoleń zawodowych dla 60 UP, 
- organizacja staży dla 49 UP. 

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. do projektu zrekrutowanych zostało 12 UP,                 
w tym: 
- 6 kobiet i 6 mężczyzn; 
- 5 osób do 24 roku życia, w tym 2 kobiety; 
- 3 osoby powyżej 50 roku życia, w tym 2 kobiety; 
- 1 osoba długotrwale bezrobotna, w tym 1 kobieta; 
- 8 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, w tym 5 kobiet; 
- 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 1 kobieta. 

W 2012 roku udział w projekcie zakończyło 50 UP, w tym: 
- 23 kobiety i 27 mężczyzn; 
- 18osób do 24 roku życia, w tym 7 kobiet; 
- 13 osób powyżej 50 roku życia, w tym 6 kobiet; 
- 30 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 15 kobiet; 
- 36 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, w tym 19 kobiet; 
- 14 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 4 kobiety. 

W okresie styczeń 2012 - wrzesień 2012 zawarto 18 umów na organizację staży dla 19 osób 
bezrobotnych niepełnosprawnych.  
 
W związku z powstałymi w projekcie oszczędnościami tut. Urząd wystąpił do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Krakowie z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie 
polegających m.in. na wykorzystaniu oszczędności na działania podejmowane w roku 2012. 
Po uzyskaniu zgody IP2 zorganizowano dodatkowe staże dla 8 „nowych” Uczestników Projektu.  
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Tabela 1: Wykaz Uczestników Projektu z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności 

* jedna osoba niepełnosprawna może posiadać orzeczenie o kilku rodzajach niepełnosprawności 

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 nadał kierowanej do 
pracodawców kampanii szkoleniowo-informacyjnej promującej zatrudnianie osób  z zaburzeniami 
psychicznymi.             
W dniu 9 maja 2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyły się TARGI PRACY. 
Inicjatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach – Filia w Andrychowie, 
a współorganizatorem Centrum Pracy A4e w Polsce oraz Urząd Miejski w Andrychowie. 
Honorowy patronat nad Targami objęli Starosta Wadowicki - Pan Jacek Jończyk oraz Burmistrz 
Andrychowa - Pan Tomasz Żak. Targi Pracy adresowane były do wszystkich osób poszukujących 
zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy, a ich zasadniczym celem 
prezentacja ofert pracy oraz możliwość przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. W 
Targach udział wzięło 29 wystawców (pracodawcy, instytucje rynku pracy: agencje zatrudnienia, 
ochotnicze hufce pracy oraz inni partnerzy współpracujący z publicznymi służbami zatrudnienia). 
Wystawcy przedstawili 434 oferty pracy krajowej oraz pracy za granicą w różnych branżach oraz 
zawodach, w tym również dla osób niepełnosprawnych. Wszystkim zainteresowanym porad i 

L.p. Rodzaj niepełnosprawności 
Liczba osób niepełnosprawnych, w tym: 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

1. Upośledzenie umysłowe 2 2 0 

2. Choroby psychiczne 10 3 7 

3. Choroby głosu, mowy, choroby 
słuchu 

8 6 2 

4. Choroby narządu wzroku 17 6 11 

5. Upośledzenie narządu ruchu 29 14 15 

6. Epilepsja 5 1 4 

7. Choroby układu oddechowego i 
krążenia 

12 3 9 

8. Choroby układu pokarmowego 3 1 2 

9. Choroby neurologiczne 11 5 6 

10. Inne schorzenia 13 7 6 
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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 oraz podejmowania inicjatyw 
mających na celu eliminowanie zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników w zakładach pracy. 
Pracodawcy oraz przedstawiciele pozostałych instytucji mogli spotkać się z licznie przybyłymi na 
Targi Pracy osobami poszukującymi zatrudnienia wśród których były także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, odwiedziło je około tysiąca osób. 
Czynny udział w Targach Pracy umożliwił nie tylko bezpośredni kontakt osób z pracodawcami, 
ale również stanowił cenny wkład w rozwój lokalnej społeczności.  
W dniu 11 września 2012 r. odbyła się konferencja promująca zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych realizowana w ramach projektu „Twoja szansa”. Na konferencji obecni byli 
przedstawiciele władz samorządowych, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele przedsiębiorstw, 
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, uczestnicy projektu „Twoja szansa” oraz osoby 
bezrobotne niepełnosprawne. W ramach konferencji przedstawiona została prezentacja projektu 
„Twoja szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dokonano podsumowania wskaźników i rezultatów osiągniętych 
w ramach realizowanego projektu oraz wskazane zostały założenia i cele jego realizacji. 
Praktycznym potwierdzeniem uzyskanych wskaźników projektu były przedstawione przykłady 
dobrych praktyk. Realizatorzy projektu chcąc pokazać, jak duże znaczenie dla jego uczestników 
miał projekt zaprosili pracodawców realizujących umowy stażowe oraz osoby niepełnosprawne do 
wystąpienia i wypowiedzi na temat tego co dał im projekt i czy warto zatrudniać osoby 
niepełnosprawne. Kolejnym etapem organizowanej konferencji były wystąpienia zaproszonych 
przedstawicieli Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących „ZAPAŁKA” oraz Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”, którzy prezentowali uczestnikom konferencji 
podejmowane działania na rzecz osób potrzebujących, niepełnosprawnych, chorujących 
psychicznie. Uwieńczeniem pierwszej części konferencji był występ artystyczny przygotowany 
przez podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych 
w Wadowicach. Jego celem było pokazanie, jak wielkie znaczenie ma wsparcie i pomoc osobom 
niepełnosprawnym bez względu na wiek, płeć czy rodzaj niepełnosprawności. Organizatorzy 
konferencji chcieli ponadto zwrócić uwagę zgromadzonych gości na fakt, iż na rynku działa wiele 
instytucji wspierających rozwój i integrację osób niepełnosprawnych już od najmłodszych lat. 
W ramach drugiej części spotkania przeprowadzone zostało seminarium dotyczące praktycznych 
aspektów i korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Seminarium 
poprowadził Pan Adam Hadław – Dyrektor ds. problematyki pracodawców Polskiej Organizacji 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, przez cały czas trwania konferencji można było 
podziwiać wystawę prac przygotowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
„ADIUTARE” pn. „Wadowice – przyroda i kultura”. 
W celu podniesienia kompetencji pracowników PUP w Wadowicach w zakresie efektywnej 
pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi we wrześniu 2012r. jedenastu z nich uczestniczyło 
w szkoleniu pn. „Pomagać – to nie takie proste!” Standardy postępowania  z osobami chorującymi 
psychicznie”. Mając na uwadze szczególną sytuacje osób chorujących psychicznie  pracownicy 
tut. Urzędu mieli możliwość uzupełnienia wiedzy biorąc udział  w konferencji poświęconej 
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kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie „Otwarty umysł’ 
organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” we współpracy 
z Pracownią Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

 
 


