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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) 
nałożyły 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 
Narodowego 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 2014 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 Nr 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 
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obciążającym 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 ludziom, 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.  

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 Nr 2 w Andrychowie: 
1. Prowadzono wśród młodzieży lekcje wychowawcze, pogadanki na temat depresji, anoreksji, 

bulimii, radzenie sobie ze stresem związanym z poszukiwaniem zatrudnienia, bezrobociem, 
egzaminami maturalnymi i zawodowymi. 

2. 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. 

3. Pedagog szkolny współpracował z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Andrychowie, 
Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Wskazywano 
uczniom i rodzicom będących sytuacjach kryzysowych możliwości skorzystania  
ze specjalistycznej pomocy psychologiczno – psychiatrycznej. 
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Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie: 
1. Integracja społeczna z osobami chorymi na schizofrenię poprzez udział w spektaklu „Afryka” 
na Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Wadowicach, wspólnie na scenie wystąpiły osoby 
chore na schizofrenię i uczniowie liceum.  
2. W ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza podejmowano działania mające na celu 
uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób potrzebujących i pomoc osobom w naszej gminy  
w sytuacjach kryzysowych, tj.:  
- pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo w nauce. 
( 20 rodzin, zaangażowanych 50 wolontariuszy), 
- współpraca  z Fundacją „Promyczek”, opieka nad dziećmi autystycznymi i upośledzonymi 
intelektualnie oraz ruchowo, 
- wolontariat uczniów szkoły podczas organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym osób 
niepełnosprawnych, 
- współpracowano z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie, udział w Zespołach 
Interdyscyplinarnych. 
3. Diagnozowano zespoły klasowe pod kątem rodzaju niekorzystnych zjawisk patologii społecznej 
i statusu materialnego. 
4. Organizowano i przeprowadzano zajęcia dotyczące używania środków psychoaktywnych, 
których efektem jest uświadomienie młodzieży wpływu tych substancji na zaburzenia psychiczne, 
powodujące trwałe zmiany w organizmie i psychice człowieka. 
Programem objęto klasy pierwsze, drugie i trzecie wg Planu Pracy Pedagoga Szkolnego  
i Szkolnego Programu Profilaktyki. 
 
Zespół Szkół Nr 1 w Wadowicach:  
1. Przeprowadzono zajęcia w ramach lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki 

uzależnień od środków psychoaktywnych i umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych. 

2. Chroniono dzieci przed przemocą. Szkoła uczestniczyła w kampanii „Szkoła bez przemocy” 
oraz „Szkoła promująca bezpieczeństwo” przy współpracy instytucji wspierających  
m.in. Powiatową Komendę Policji w Wadowicach. 

3. Dbano o zdrowie fizyczne i psychiczne w ramach działań zawartych w Programie Profilaktyki 
Szkoły oraz Programie Wychowawczym Szkoły. 

4. Pedagog szkolny indywidualnie pracował z uczniami oraz rodzicami. Udzielano Pomocy 
psychologiczno-pedagogiczne uczniom doświadczających trudności z zaburzeniami 
psychosomatycznymi, lękowymi, sięgającymi po środki psychoaktywne, etc. 

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

6. W klasach II w ramach lekcji biologii przeprowadzono zajęcia:  
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.  

7. 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 Nr 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 – Integracja grupy (przeciwdziałanie alienacji i wykluczeniu  

z grupy),  
b) w klasach drugich – „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”,  
c) w klasach trzecich i czwartych – „Stres pod kontrolą”, 
d) zajęcia socjoterapeutyczne, 
e) terapia indywidualna, 
f) „Rozwijaj swoje zainteresowanie” – realizowano na zajęciach kół zainteresowań, 
g) „Powiedz nie – jak być asertywnym”, 
h) „Zdrowiej i aktywniej żyć”, 
i) „Powiedz nie – jak być asertywnym”, 
j) gazetki szkolne. 
k) „Pomagamy” – działalność wolontariatu, 
l) wyświetlano filmy o tematyce związanej ze zdrowiem i stylem życia, 
m) przedstawiano informacje na stronie internetowej szkoły. 

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, 
f) kierowano uczniów na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

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

Otwórzcie Drzwi” 
b) umieszczanie na tablicy informacji dotyczących: 

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
- Centrum Profilaktyki  Społecznej, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
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- Wykazu innych instytucji, w których można szukać pomocy. 
 
Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach:  
W ramach upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz zwiększania integracji 
społecznej osób z zaburzeniami, uczniowie szkoły w charakterze wolontariuszy brali udział  
w kampanii „Otwórzcie drzwi Schizofrenii”, podczas której, nie tylko poznali środowisko osób 
chorujących psychicznie, ale także poszerzali swoja wiedzę na temat przyczyn zaburzeń lub form 
wspierania w leczeniu. 

Wszelkie działania związane z profilaktyką zaburzeń psychicznych zawarto w opracowanym 
Szkolnym Programie Profilaktyki, Programie Wychowawczym Szkoły oraz Statucie Szkoły. 
Młodzież w trakcie lekcji wychowawczych, które przeprowadzono w formie warsztatów nabyła 
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. 

W szkole powołany został, przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy  
w Wadowicach, koordynator ds. pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, który nie tylko 
służy wsparciem uczniom cierpiącym z powodu różnych zaburzeń psychicznych, ale także  
ich rodzinom. 

Uczniowie poszukiwali wiedzy na temat psychopatologii także w literaturze zgromadzonej  
w bibliotece szkolnej. W ramach pracy Szkolnego Koła Wolontariatu, młodzież prowadziła 
dyskusje na temat swoich spostrzeżeń, wymieniała się doświadczeniami w pracy z osobami 
chorującymi psychicznie, korzystała  z wiedzy i umiejętności opiekuna wolontariatu. 

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

I liceum Ogólnokształcące w Wadowicach: 
1. Obejmowano szczególną opieką wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego  
oraz pielęgniarki szkolnej uczniów z problemami emocjonalnymi i psychicznymi  
(indywidualizacja oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, realizacja formy nauczania 
indywidualnego, współpraca z rodzicami). 
2. Zapobiegano zaburzeniom psychicznym poprzez wspieranie uczniów oraz uczenie  
ich przełamywania bezradności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, niesienie 
pomocy pedagogicznej w momentach kryzysowych (dyrektor, wychowawca ,pedagog). 
3. Podczas lekcji i na zajęciach wychowawczych upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowia 
psychicznego, zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień, radzenie ze stresem, właściwego 
odpoczynku i spędzania wolnego czasu. 
4. Realizowano porady dla uczniów i rodziców w sytuacjach trudnych, kierowano  
do właściwych instytucji (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przychodnie Lekarskie, 
MOPS, PCPR). 
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5. Przekazywano przez pedagoga szkolnego członkom Rady Pedagogicznej wiedzę  
w zakresu zdrowia psychicznego, zdobytą podczas konferencji poświęconej problematyce 
zaburzeń i chorób psychicznych oraz zdrowia psychicznego. 
 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej :  
1. Podczas lekcji wychowawczych, zajęć z pedagogiem upowszechniano wiedzę na  temat 

zdrowia psychicznego, kształtowano zachowania i style korzystne dla zdrowia psychicznego, 
rozwijano umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.  

2. Odbywano z młodzieżą rozmowy dotyczące tolerancji dla osób chorych, w tym na choroby 
psychiczne. 

3. Uczniów, u których zauważalne były symptomy zaburzeń psychicznych kierowano  
do psychologa lub psychiatry. Przeprowadzano rozmowy z uczniami oraz rodzicami. 

4. Grupa wolontariuszy szkoły brała udział w spotkaniach 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, 
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. 
 
 



Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 

Powiatu Wadowickiego w 2014 roku 

13 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy:  
1. Objęto opieką uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, chorych na choroby przewlekłe,  

z występującymi zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi.  
2. Współpracowano z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Radoczy, który pomagał  

w poradnictwie w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu młodzieży. 
3. Prowadzone były konsultacje i porady dla rodzin w/w uczniów. 
4. Współpracowano z wychowawcami i nauczycielami w celu dotarcia z pomocą  

do w/w uczniów. 
5. Realizowano w klasach maturalnych program profilaktyczny „Stres pod kontrolą” oraz jego 

elementy w klasach młodszych mających na celu nabywanie przez młodzież konstruktywnych 
sposobów radzenia sobie ze stresem. 

6. Promowano zdrowy styl życia m.in. poprzez wykonywanie różnych gazetek profilaktycznych. 
7. Przeprowadzono szkolnie Rady Pedagogicznej poprzez pedagoga z Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. 
8. Zapoznano uczniów z działaniem takich instytucji jak: Poradnia Psychologiczno –

Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 
Poradnią Zdrowia Psychicznego, Telefonem Zaufania. 

9. Udzielano porad dla rodziców uczniów w przypadkach przejawów u młodzieży zachowań 
depresyjnych, skłonności do samookaleczeń, myśli samobójczych, anoreksji i bulimii. 

10. Umieszczono gazetkę promującą zdrowy styl życia. 
  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie: 
1. Przeprowadzono interwencję kryzysową w szkole w związku z tragiczną śmiercią  ucznia 
szkoły ponadgimnazjalnej: 

a) pomoc uczniom w klasie, 
b) pomoc nauczycielom, 
c) warsztaty dla uczniów gimnazjum – „Sposoby radzenia sobie ze stresem”. 

3. Przeprowadzono szkolenie dla rodziców na temat: 
- „Zaburzenia odżywiania anoreksji i bulimii”,    
- „Zagrożenia związane z nadużywaniem komputera i Internetu”. 

4.  Przeprowadzono szkolenia dla Rady Pedagogicznej na temat: 
      - „Zagrożenia samobójstwem wśród dzieci w wieku gimnazjalnym-jak sobie radzić                      
z problemem”,             
      - „ Specyfikacja funkcjonowania uczniów z Zespołem Aspergera oraz z Autyzmem”. 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach:  

  Diagnozowano dzieci i młodzież, 
- udzielano dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno –    
pedagogicznej w szczególności: 
-   przeprowadzono terapię dla dzieci i młodzieży, 
-   przeprowadzono konsultacje rodzinne, 
-   udzielano porad zainteresowanym. 
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- propagowano zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży (zajęcia i programy                                
wychowawczo – profilaktyczne), 
-   kształcono umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (zajęcia i warsztaty  
dla dzieci i młodzieży, 

     -   propagowano wiedze wśród rodziców i nauczycieli. 
2. Współpracowano ze szkołami, placówkami, lekarzami i innymi instytucjami pracującymi 
na  rzecz dzieci: PCPR, Świetlica Sióstr Nazaretanek, Stowarzyszenia itp. 
3.  Propagowano informacje związane z Ochroną Zdrowia Psychicznego w formie ulotek, 
plakatów.  

 
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.  
Zespół realizował 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. 
Realizowano ten cel 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 wspierano ich funkcjonowania w różnych 
obszarach życia ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności społecznych. Dążono 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 
leczonych w poszczególnych poradniach specjalistycznych oraz oddziałach szpitalnych 
poprzez konsultację i opiekę lekarską oraz psychologiczną. 
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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. 

 
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. 
W ramach programu w 2014 r. zorganizowano w Parku Miejskim w Andrychowie  
dla społeczności lokalnej imprezę plenerową z wystawa prac pacjentów, z możliwością 
skorzystania  z porad lekarskich i psychologicznych oraz edukacją na temat form pomocy i opieki 
psychiatrycznej. 
Ponadto Szpital wziął  udział w Małopolskim Dniu  Profilaktyki  Zdrowia  udzielając  porad          
z  zakresu zdrowia psychicznego. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, prowadził działania dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu „Damy sobie radę”. Ponadto prowadzony jest   
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach wraz z filią w Andrychowie przeznaczony dla 
70 osób przewlekle psychicznie chorych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, z ramienia Starosty, sprawuje nadzór nad  
funkcjonowaniem ŚDS oraz podejmuje bieżącą współpracę z w/w Ośrodkiem.      
W ramach działań realizował następujące zadania:    
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” w Wadowicach otrzymało dotację na 
realizację zadania pn.:  „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Wadowickiego”, w okresie od 17.02.2014 r. do 31.05.2014 r. W ramach realizowanego 
zadania zatrudniono trzy osoby niepełnosprawne w wymiarze 1/5 etatu oraz prawnika, który 
udzielał bezpłatnych porad prawnych w wymiarze trzech godzin miesięcznie. Ponadto pracownik 
Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych udzielił informacji w Ośrodku Wspierania 
Rodziny w Andrychowie.  
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 Ośrodka Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych, prowadzono grupy wsparcia dla członków rodzin z zaburzeniami 
psychicznymi oraz zorganizowano konferencję  naukową na temat zaburzeń i chorób 
psychicznych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego”, w terminie od dn. 16.06.2014 r.  
do dn. 10.12.2014 r.,  
Zadanie to realizowano poprzez: 
-  Prowadzenie grupy wsparcia. Spotkania grupy wsparcia prowadziły: Pani Marta Cichońska – 
lekarz psychiatra oraz Pani Katarzyna Machl – psycholog. Dzięki spotkaniom otoczono 
wsparciem rodziny osób chorujących psychicznie. 
- Zorganizowanie konferencji naukowej pn.: „Dać Nadzieję”. Konferencja, która odbyła  
się 23.10.2014r. dotyczyła problematyki zaburzeń i chorób psychicznych oraz profilaktyki 
zdrowia psychicznego. Podczas spotkania zaprezentowano dorobek powiatu wadowickiego  
w zakresie organizacji opieki psychiatrycznej, w tym środowiskowej; prowadzono merytoryczna 
dyskusję dot. stanu opieki psychiatrycznej na terenie powiatu wadowickiego. 
- Przyznano ww. Stowarzyszeniu dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji  
i turystyki osób niepełnosprawnych pn: „Szlakiem Renesansu- działania na rzecz poprawy dostępu 
do dóbr kultury oraz udziału w turystyce i rekreacji osób chorujących psychicznie. W ww. zadaniu 
uczestniczyło 30 osób chorujących psychicznie.  
 
Realizowano Projekt  „Damy drobię radę”. W projekcie „uczestniczyły osoby mające orzeczone 
zaburzenia psychiczne. Wobec tych osób świadczona była praca socjalna. Wszystkie one 
skorzystały z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych. Niektóre z nich uczestniczyły w spotkaniu 
o charakterze edukacyjno-informacyjnym, na którym poruszany był temat przełamywania 
stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Każda osoba miała zorganizowane  
dla niej co najmniej 3 działania, które zidentyfikowane były na podstawie przeprowadzonej 
wcześniej diagnozy potrzeb i możliwości. Osoby te skorzystały m.in. z: zajęć z neurologopedą, 
zajęć hipoterapeutycznych, kursu wellness&Spa, kursu języka angielskiego, warsztatów 
wychowawczych, kursu gotowania, zajęć z doradcą zawodowym, kursu na portiera/dozorcę, kursu 
alternatywnych metod komunikacji i warsztatach w zakresie integracji sensorycznej.   
Osoby z zaburzeniami psychicznymi uczestniczyły w działaniach projektowych razem 
 z innymi uczestnikami projektu lub indywidualnie. Niektóre z tych osób, z uwagi  
na towarzyszącą zaburzeniom psychicznym niepełnosprawność intelektualną oraz ze względu  
na potrzebę większej ilości czasu, kontynuują udział w projekcie w 2015 r. 
 Ww. działania miały na celu przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego i zróżnicowanych form pomocy, podniesienie świadomości rodzin w zakresie 
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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: 

Główne działania Ośrodka zmierzały do utrzymania osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym 
środowisku, przeciwdziałania instytucjonalizacji, poprawy jakości życia i zapewnienia oparcia 
społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem 
z uwagi na rodzaj schorzenia i poczucie stygmatyzacji.  
W ramach Środowiskowego Dom Samopomocy nadal działał  bezpłatny i anonimowy telefon 
zaufania (0 800 141 151), pod którym można było uzyskać informację, porady dotyczące tematyki 
związanej z osobami chorującymi psychicznie.  
Środowiskowy Dom Samopomocy 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 II” w ramach, którego odbyła się konferencja 
naukowa pn. „Dać Nadzieję” poświęcona problematyce zaburzeń i chorób psychicznych oraz 
profilaktyki zdrowia psychicznego zorganizowana wspólnie z Zakładem Psychiatrii 
Środowiskowej Katedry CM UJ pod Honorowym Patronem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”: 
W ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu 
Wadowickiego w roku 2014 zrealizowano następujące zadania: 

1. Prowadzono  Ośrodek Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu  
Wadowickiego / zadanie dofinansowane przez Powiat Wadowicki/. Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych dostarczył osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, podmiotom 
prowadzącym działalność na ich rzecz, a także pracodawcom kompleksowych informacji 
służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji społecznej  
i zawodowej. W Ośrodku Informacji znalazły zatrudnienie trzy osoby niepełnosprawne w stopniu 
umiarkowanym z doświadczeniem w pracy w ośrodku, były to osoby po kryzysach psychicznych, 
zatrudnienie to przyczyniło się do aktywizacji zawodowej, a tym samym rehabilitacji społecznej. 
Ośrodek Informacji zapewnił kompleksową obsługę osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 
społecznego z terenu całego powiatu wadowickiego. 

2. „ Razem w stronę życia II” zadanie w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzono poradnictwo 
społeczno-prawne oraz udzielano informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych 
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usług dla osób niepełnosprawnych i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz 
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ramach działalności Ośrodka Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych. Prowadzono grupy wsparcia dla członków rodzin osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz zorganizowano konferencję naukową na temat zaburzeń  
i chorób psychicznych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Zadanie było realizowane w okresie 
od 16.06.2014 do 10.12.2014  roku i obejmowało 3 elementy składowe: 

a. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,   
b.       Grupa Wsparcia dla Rodzin - kontynuacja działań na rzecz rodzin i bliskich osób 

chorujących psychicznie Spotkania prowadzili lekarz psychiatra dr Marta Cichońska (raz na 
dwa miesiące) i psycholog Katarzyna Machl (raz w miesiącu). Dzięki spotkaniom otoczono  
wsparciem  rodziny osób chorujących psychicznie. Pozwoliły one również na przyswojenie 
przez nie wiedzy na temat schorzenia, umożliwiły poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, 
osiąganie pozytywnych efektów rehabilitacji  oraz właściwe zrozumienie i adekwatną pomoc 
osobom doświadczającym kryzysu. 

c. Konferencja naukowa „Dać Nadzieję”. W Wadowickim Centrum Kultury odbyła się 
konferencja naukowa pn. „Dać Nadzieję”. Dotyczyła problematyki zaburzeń i chorób 
psychicznych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Spotkanie było częścią obchodów Dnia 
Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w Wadowicach. Honorowy Patronat nad 
konferencją objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz  
oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Konferencję poprowadził Profesor 
Andrzej Cechnicki, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CM UJ. 
W charakterze wykładowców wystąpili: Anna Liberadzka, Marta Cichońska, Irena Książek, 
Marta Baran, Zofia Pietroń, Marian Sołtysiewicz, Marcin Gawlik i Pan Prezes Robert Kania. 
Zaprezentowano wykład o zaufaniu w relacji terapeutycznej oraz podkreślono rolę rodziny  
w procesie zdrowienia, potrzeby jej udziału i zaangażowania. W konferencji wzięło udział 
łącznie 149 osób. 

d.  Wycieczka „Szlakiem Renesansu – działania na rzecz poprawy dostępu do dóbr kultury oraz 
udziału w turystyce i rekreacji osób chorujących psychicznie”. W dniach od 09.09.2014  
do 12.09.2014  30 osób niepełnosprawnych brało udział w wycieczce „Szlakiem Renesansu” 
Na jej trasie znalazł się Pacanów, Baranów, Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów i Łańcut. 
W efekcie zrealizowanego zadania osiągnięto poprawę funkcjonowania psychospołecznego 
uczestników wycieczki. Zdobyli oni takie umiejętności społeczne jak: zdolność planowania  
i organizowania wypoczynku, dostosowania się do nowych sytuacji i miejsc, właściwa 
komunikacja i współpraca w grupie, wzajemna odpowiedzialność. Nastąpiło wzmocnienie 
integracji grupy, poprawa relacji interpersonalnych. Uczestnicy pogłębili świadomość  
i odpowiedzialność za siebie i inne osoby. Grupa poznała nowe miejsca,  zapoznali się  
z zabytkami,  stworzony przed wyprawą katalog pozwolił zdobyć wiedzę na temat miejsc 
zwiedzanych podczas wyjazdu. Przyczyniło to się do poprawy dostępu do dóbr kultury, udziału  
w turystyce i rekreacji osób niepełnosprawnych psychicznie. 

e.  Kampania „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Kampania społeczna „Schizofrenia – Otwórzcie 
Drzwi” została zorganizowana 5 września 2014 r. na Placu Solidarności w Wadowicach oraz  
w   Restauracja&Bar „Ogrodowa”. Akcja przyczyniła się do wzrostu tolerancji wobec osób 
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chorujących psychicznie w lokalnym środowisku. Zaproponowane podczas imprezy 
plenerowej działania, skierowane do mieszkańców Wadowic i okolicznych miejscowości 
zakładały zmianę negatywnych, nierzadko stereotypowych postaw wobec osób 
doświadczających kryzysów psychicznych. Wiedza dotycząca problematyki choroby 
psychicznej przekazywana podczas kampanii w Punkcie Informacji oraz  
w formie „ścieżki dźwiękowej” służyła pogłębieniu świadomości uczestników imprezy  
w zakresie chorób psychicznych, ich leczenia oraz społecznych kontekstów choroby. Osoby 
korzystające z Punktu Informacji, poszukujące wsparcia, zainteresowane tematyką zdrowia 
psychicznego otrzymały pełną informację na temat dostępnych form pomocy w naszym 
powiecie oraz materiały edukacyjne w formie broszur, a także ulotek. Przedstawiona część 
działań w sposób bezpośredni wzięła się z  profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego.  
W ramach przygotowań i realizacji kampanii stowarzyszenie aktywizowało osoby chorujące 
psychicznie, uczestników zajęć rehabilitacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Wadowicach. Większość z tych osób brała czynny udział w przedsięwzięciu jako 
wolontariusze, tak na etapie przygotowań jak i realizacji przedsięwzięcia. W ten sposób mogli 
oni zdobywać i doskonalić swoje kompetencje, a tym samym rehabilitować się i coraz lepiej 
integrować ze społeczeństwem. Wystawa prac artystycznych uczestników zajęć  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wadowicach oraz innych osób chorujących była 
szansą, aby poprzez twórczość zbliżyć się do społeczeństwa, zaprezentować człowieka 
chorującego w perspektywie jego zasobów talentów i możliwości. Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. Sztuka stała się zatem skutecznym narzędziem integracji. 
Warsztaty plastyczne, artystyczne, bębniarskie, które tego dnia zorganizowaliśmy dla dzieci  
i młodzieży to inny sposób skonfrontowania ze sobą dwóch rzeczywistości: ludzi zdrowych 
oraz chorych. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych w prowadzenie warsztatów to istotny 
element wychodzenia do społeczeństwa, przeciwdziałania wykluczeniu, wyrównywanie szans. 
Uczestnicy warsztatów mogli z kolei bezpośrednio zetknąć się z człowiekiem chorującym 
psychicznie, razem z nim współdziałać, rozmawiać, być.  

f. Prowadzenie w ramach wolontariatu Punktu Wsparcia. W siedzibie Stowarzyszenia  
tj. w pomieszczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy  w Wadowicach, ul. Wojtyłów 16 
w każdy II - i czwartek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00 i w IV  czwartek miesiąca w godz. 
16.00 - 17.30. Oferta punktu skierowana była do osób pozostających w kryzysie psychicznym 
lub życiowym oraz ich bliskich poszukujących fachowej i bezpłatnej pomocy oraz wsparcia. 
Dyżury w punkcie pełnili terapeuci i pracownik socjalny posiadający wieloletnie 
doświadczenie pracy z osobami po kryzysach psychicznych oraz ich rodzinami.  

 
Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych                                 
w Wadowicach:  
1. Podejmowano działania mające na celu zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznym poprzez: 
a) współorganizowanie festynu rodzinnego dla mieszkańców DPS-u i ich rodzin,, 
b) organizowanie wyjść do: kina, teatru, muzeum, 
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c) organizowanie wycieczek i wypoczynku wakacyjnego (Zakrzów, Krynica Zdrój, 
Piwniczna), 
d) organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców DPS-u oraz zaprzyjaźnionych 
Domów Pomocy Społecznej, 
e) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Wadowickiego. 

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

3. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy: 
a) współudział w projekcie „Małopolska Sieć Współpracy”. 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach: 

 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych 
niepełnosprawni obejmowali grupę 476 osób (7,4 %), w tym 91 osób to osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, co stanowiło 1,4 % ogółu osób zarejestrowanych.             
 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach ukierunkowano przede wszystkim 
na pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia. Od dnia 
27.05.2014 r. rodzaj wsparcia kierowanego do poszczególnych osób bezrobotnych jest 
uzależniony od ustalonego dla nich profilu pomocy. To rozwiązanie zostało wprowadzone w życie 
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Urząd Pracy niezwłocznie 
po rejestracji ustala dla osoby bezrobotnej profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu  
na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Przy ustalaniu profilu 
pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego 
szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość 
do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 

Określając oddalenie bezrobotnego od rynku pracy powiatowy urząd pracy bierze pod 
uwagę czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności: 
• wiek, 
• płeć, 
• poziom wykształcenia, 
• umiejętności, 
• uprawnienia, 
• doświadczenie zawodowe, 
• czas pozostawania bez pracy, 
• miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy, 
• dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy                       
i  pracodawcami. 
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Określając gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy powiatowy urząd pracy bierze 
pod uwagę czynniki wskazujące na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy,                                 
w szczególności: 
• zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, 
• gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy, 
• dyspozycyjność, 
• powody skłaniające do podjęcia pracy, 
• powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, 
• dotychczasową  oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi 
instytucjami rynku pracy lub pracodawcami. 
 
Ustawa wprowadza trzy profile pomocy: 
 
I profil pomocy -  przewidziany dla osób aktywnych. 
Formy pomocy stosowane w tym profilu: pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych 
przypadkach z poradnictwo zawodowe oraz formy pomocy określone w art. 40 ust. 1 i 3a,  art. 45. 
art. 46 ust. 1 pkt2, art. 60b, art. 61e pkt. 2, art. 66k-66n ustawy o promocji zatrudnienia  
 i instytucjach rynku pracy, tj.: 
• udział w szkoleniu grupowym, 
• finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji, 
• zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, 
• jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
• świadczenie aktywizacyjne dla osób powracających do pracy po okresie opieki nad dzieckiem 
lub osobą zależną, 
• pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
• bon szkoleniowy dla osób do 30 roku życia, 
• bon stażowy dla osób do 30 roku życia, 
• bon na zatrudnienie dla osób do 30 roku życia, 
• bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia. 
 
II profil pomocy -  przewidziany dla osób wymagających wsparcia. 
Formy pomocy stosowane w tym profilu: usługi i instrumenty rynku pracy, działania 
aktywizacyjne zlecone, oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja                         
i Integracja. 
 
III profil pomocy - dla osób oddalonych od rynku pracy. 
Formy pomocy stosowane w tym profilu: Program Aktywizacja i Integracja, działania 
aktywizacyjne zlecone, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego                                
u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, oraz                   
w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 
 
 Na koniec grudnia 2014 r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach 56 % osób   
 z zaburzeniami psychicznymi miały ustalony III profil pomocy, 43 % II profil pomocy,                   
1% zarejestrowanych I profil pomocy. 
 
 W 2014 r. z tytułu podjęcia pracy i innych form aktywności zawodowej wyłączono                           
z ewidencji  13 osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zaburzeniami psychicznymi,                  
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z czego 8 osób podjęło zatrudnienie na niesubsydiowanych miejscach pracy, a 5 osób                     
w ramach robót publicznych. 3 osoby zostały skierowane na prace społeczno użyteczne. 
 
 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. Z tej formy pomocy w 2014 r. 
skorzystało 29 osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
 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. Stad odpowiednią rangę Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nadaje kierowanej   
do pracodawców informacji promującej zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 W październiku 2014 r. trzech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy                                
w Wadowicach uczestniczyło w konferencji naukowej pn.: "Dać nadzieję" poświęconej 
problematyce zaburzeń i chorób psychicznych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii "Adiutare"                              
we współpracy z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
  
 
 
 
 


