
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 31 maja 2017 r. 

 

w sprawie uchwalenia  

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego 

na lata 2017-2022 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      

o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814, 1579, 1948 i Dz.U. 2017, poz. 730), art. 2 

ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017, 

poz. 822), oraz pkt IX Załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. 

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. 

2017, poz. 458), Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na 

lata 2017-2022, stanowiący złącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

                           Przewodniczący Rady  

             Powiatu Namysłowskiego 

 

                           Wojciech Próchnicki  
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego 

Nr XXXIII/227/2017 dnia 31 maja 2017r. 

 

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

DLA  POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

NA LATA 2017-2022 
         

                                                                                     
 

 

 

 
Starostwo Powiatowe Namysłowie, pl. Wolności 12 A, 46-100 Namysłów  

tel.77-4 103 695, adres e-mail zdrowie@namyslow.pl 
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I. WSTĘP 

 

Niniejszy program opracowany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r., poz. 458) oraz zapisów art. 1-2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.                        

o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 546 z późn. zm.). 

Celem opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (POZP) było przede wszystkim prawidłowe zdiagnozowanie sytuacji 

zdrowotnej mieszkańców naszego powiatu, przeprowadzanie analizy potrzeb i dostępności do każdego rodzaju świadczeń skierowanych do osób 

z zaburzeniami psychicznymi, a w efekcie końcowym ustalenie obszarów wymagających korekty, aktywizacji i podjęcia działań. 

 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022, wyznacza kierunek działań administracji 

samorządowej, które zmierzać mają do osiągnięcia celu nadrzędnego – ochrony i poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców 

naszej społeczności – i stanowi kontynuacje Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2011-2015.  
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II. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA1 

 

Powiat Namysłowski zlokalizowany jest w północno – zachodniej części województwa opolskiego, zajmując powierzchnię 748 km. Jego 

obszar obejmuje cztery gminy wiejskie  Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków oraz piątą o charakterze miejsko-wiejskim: Namysłów.  

Powiat Namysłowski jest najmniej zaludnionym obszarem na terenie województwa na 1 km² przypadają 57 osoby.  

Sytuacja demograficzna  

Powiat Namysłowski Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba mieszkańców ogółem 43276 43149 43011 42881 42809 42615 

 

1. Wykres nr 1 – liczba ludności  

 

Z powyższej tabeli wynika, że na przestrzeni sześciu ostatnich lat, liczba ludności zmniejszyła się o 661 os., co stanowi 1,55 % populacji 

 

 

                                                 
1 Dane demograficzne pochodzą z opracowania Urzędu Statystycznego w Opolu „Portrety gmin powiatów województwa opolskiego w latach 2010-2015”, Opole 2016 
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Przyrost naturalny 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

urodzenia żywe 448 414 403 375 364 367 

zgony  424 445 498 449 465 451 

przyrost  naturalny 24 -31 -95 -74 -101 -84 

 

 

2.  Wykres nr 2 – Przyrost naturalny 

 

Przedstawione dane potwierdzają, iż powiat namysłowski wpisuje się w trendy ogólnokrajowe, notując ujemny przyrost naturalny. W ciągu 

sześciu ostatnich lat zanotowano 2.371 zgonów i  2.732 urodzeń żywych, co daje ujemny przyrost -361. 

Spadek liczby urodzeń, który nastąpił od 2010 roku, spowoduje znacznie pogorszenie proporcji między najmłodszymi a najstarszymi 

generacjami. Znajdzie to odzwierciedlenie w wielkościach wskaźnika określającego relacje międzypokoleniowe populacji, czyli liczbą osób w 

wieku 65 lat i więcej przypadającą na 1000 osób w wieku 0 – 14 lat, a w konsekwencji starzenie się społeczeństwa 

 

Szczegółowa struktura demograficzna powiatu namysłowskiego w roku 2015 

Liczba ludności ogółem: 42.615 
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Powiat  

Namysłowski 

Płeć ludność wg 

biologicznych grup 

wiekowych 

w % populacji 

ludność wg ekonomicznych grup wiekowych 

w % populacji 

mężczyźni Kobiet

y 

0-14 15-64 65l. i 

więcej 

przedprodukcyjny produkcyjny Poprodukcyjny  

20.842 21.773 14,4 70,5 15,1 17,7 63,5 18,8 

 

W roku 2016 w dwóch gminach powiatu namysłowskiego – Pokój i Namysłów -  odnotowano dodatni przyrost naturalny, co przełożyło 

się na dodatni przyrosty naturalny na terenie całego powiatu namysłowskiego + 98 (527 zgonów i 625 urodzeń). Ponieważ jest to pierwszy 

przypadek od 6 lat, trudno przewidzieć czy jest to sytuacja incydentalna czy też trend utrzyma się na lata przyszłe.2  

 

III. DIAGNOZA WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH NA TERENIE POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

 

Przy ustaleniu ostatecznej liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, wzięto pod uwagę dane uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia 

o/Opolski za rok 2014, opracowane i przedstawione w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Opolskiego 

na lata 2016-20173. 

 

Liczba mieszkańców województwa opolskiego- 998.615 

Liczba mieszkańców powiatu namysłowskiego – 42.615, co stanowi 4,27% mieszkańców Opolszczyzny. 

 

Dane dotyczące liczby pacjentów objętych psychiatryczną opieką zdrowotną - ogółem, bez podziału na formę i przyczynę leczenia:  

Liczba mieszkańców Opolszczyzny leczona psychiatrycznie4 - 34.089 

Liczba mieszkańców powiatu namysłowskiego leczona psychiatrycznie5 - 847, co stanowi 2,48% wszystkich leczonych mieszkańców 

województwa opolskiego.  

Liczba mieszkańców powiatu namysłowskiego leczona psychiatrycznie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców - 198 

Najmniejszą liczbę pacjentów – w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców - korzystających ze świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej na 

terenie województwa opolskiego ma powiat namysłowski (198), oleski (264) i prudnickim (274). Największa liczba pacjentów występuje w 

powiecie głubczyckim (478), kędzierzyńsko-kozielskim (453) i miasta Opole (401). 

Liczba osób leczonych w namysłowskiej Poradni Zdrowia Psychicznego – średnia statystyczna z lat 2012-2015 – 407,75 

                                                 
2 Na podstawie danych własnych gmin powiatu namysłowskiego na dzień 31.12.2016 r. 
3 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 2109/2016 z dn. 9 maja 2016 r. 
4 Pacjenci występują pojedynczo, zliczani na podstawie nr ewidencyjnego PESEL. 
5 j.w. 
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Ogółem osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu namysłowskiego – 847, co stanowi 1,99% populacji – jest to spadek o 

0,59% w stosunku do danych poddanych analizie w roku 2011, przy uchwalaniu PZOP na lata 2011-2015.  

 

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego 6 

 

Wśród pacjentów namysłowskiej Poradni Zdrowia Psychicznego dominują zaburzenia organiczne – 30% pacjentów, drugą w kolejności 

grupę stanowią zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne 29%, trzecią – schizofrenia 25%. Pozostałe schorzenia to: epizody 

afektywne – 7%, depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe – 6%, zespół uzależnień związany z alkoholem – 3%. 

Analiza zapadalności 

Ilość pacjentów w PZP utrzymuje się na podobnym poziomie, analogicznie wyglądają przypadki pacjentów pierwszorazowych. Miejsce 

zamieszkania nie ma większego wpływu na podjęcie leczenia, w przypadku płci, grupę dominująca stanowią kobiety w analizowanym okresie 

stanowiły od 56% do 65% objętych opieka czynną). 

 

 

rok 

Liczba osób objętych 

 opieką czynną 

Pacjenci 

pierwszorazowi 

Ilość pacjentów 

objętych opieką 

czynną                 

Miejsce 

zamieszkania 

Mężczyzn  Kobiet miasto wieś 

2012 163 272 116 435 214 221 

2013 175 227 101 403 219 183 

2014 119 228 100 347 136 211 

2015 172 274 146 446 211 235 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Namysłowie leczy wyłącznie dorosłych pacjentów. 

 

 

 

                                                 
6 Na podstawie danych uzyskany z Poradni Zdrowia Psychicznego w Namysłowie 
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Wykres nr 3 – liczba pacjentów ogółem, leczonych w Poradni Zdrowia Psychicznego NCZ S.A. w latach 2012-2015 

 

 

   Wykres nr 4 – liczba pacjentów pierwszorazowych, ogółem, zarejestrowanych w Poradni Zdrowia Psychicznego NCZ.S.A. w latach 2012-2015  

Ilość porad udzielanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w latach 2012-2015 

 
Rok 2012 2013 2014 2015 

Ilość porad 1564 1448 943 1488 

 

Liczbą porad udzielanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego utrzymuje się na stałym poziomie, wyjątkiem był rok 2014, co związane było 

m.in. ze zmiana lekarza przyjmującego w poradni.  
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2.  Dane dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  osobom z zaburzeniami psychicznymi7: 

 

1. Osoby po 16 roku życia – orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności: 01-U (upośledzenia umysłowe począwszy od 

upośledzenia w stopniu umiarkowanym), 02-P (w tym: zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o 

umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne) i 12-C (całościowe 

zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz 

stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia). 

 

a)  Ilość i rodzaj orzeczeń: 
Symbol przyczyny 

niepełnosprawności  

Ilość wydanych orzeczeń -  rok 

2012 2013 2014 2015 

01-U 13 13 9 17 

02-P 38 44 29 38 

12-C 1 3 2 2 

RAZEM 52 60 40 57 

 
Symbol przyczyny 

niepełnosprawności 

Stopień znaczny Stopień umiarkowany Stopień lekki 

rok rok rok 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

01-U 3 6 2 6 8 7 6 11 2 0 1 0 

02-P 17 10 14 11 17 31 14 26 4 3 1 1 

12-C 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 21 18 18 19 25 39 20 37 6 3 2 1 

        

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                 

7 Na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie 
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 Wykres nr 5 – ilość orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie, wydanych w latach 2012-2015, zawierających 

symbol przyczyny niepełnosprawności: 01-U, 02-P lub 12-C 

 

b) Wiek, płeć – ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 

 
 

Podział ze względu 

na wiek 

Wiek 

16-25 26-40 41-60 powyżej 61 

rok 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Ogółem 16 17 13 15 8 16 9 16 11 20 7 10 17 7 11 16 

 
Podział ze względu 

na płeć 

rok 

2012 2013 2014 2015 

Kobiety  24 26 20 29 

Mężczyźni 28 34 20 28 

 

c) Wykształcenie - ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 
 

Podział ze 

względu na 

wykształcenie  

 Wykształcenie 

mniej niż podstawowe podstawowe zasadnicze średnie wyższe 

 rok 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Ogółem  3 5 3 9 26 22 21 22 13 16 9 13 9 17 6 11 1 0 2 2 



Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022 

 

 

 10 

d) Ilość osób pozostających w zatrudnieniu, na dzień wydania orzeczenia: 

• rok 2012 – 4  

• rok 2013 – 7 

• rok 2014 – 2 

• rok 2015 - 2 

 

Jak wynika z powyższej analizy, ilość orzeczeń dotyczących upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychicznych i całościowych zaburzeń 

rozwojowych jest zmienna, natomiast zawsze stanowi niewielki odsetek orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności w Namysłowie. I tak w roku 2012 – orzeczenia z symbolami przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P, 12-C (czyli trzy 

symbole z dwunastu orzekanych) – stanowiły 6,21% ogółu orzeczeń, w roku 2013 – 7,18%, w 2014 – 4,76%, a w 2015 – 8,22%. Najliczniejszą  

w tej grupie stanowią orzeczenia wydane z powodu zaburzeń i chorób psychicznych. 

Najwięcej orzeczeń wydano w stopniu umiarkowanym, najmniej w stopniu lekkim. 

Najliczniejszą grupę osób orzekanych, stanowią osoby w wieku 16-40 lat, z wykształceniem podstawowym, najmniej liczbą osoby z 

wykształceniem wyższym.  

Orzekana grupa jest słabo aktywna zawodowo, w latach 2012-2015, były to kolejno: 4, 7, 2 i 2 osoby.  

 

2. Dzieci do 16 roku życia - orzeczenia wydane orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności: 01-U (upośledzenia umysłowe 

począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym), 02-P (w tym: zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju począwszy od 

zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lekowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne) i 12-C 

(całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji 

werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia): 

 

a)  Ilość i rodzaj orzeczeń: 

 
Symbol przyczyny 

niepełnosprawności  

Ilość wydanych orzeczeń -  rok 

2012 2013 2014 2015 

01-U 5 2 6 6 

02-P 3 0 1 0 

12-C 5 9 11 16 

RAZEM 13 11 11 22 

 

 

 



Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022 

 

 

 11 

 

b) Wiek, płeć - ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 
Podział ze względu 

na wiek orzekanych 

Wiek 

0-3 4-7 8-16 

rok 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Ogółem  0 2 0 3 4 4 3 8 9 5 15 11 

 
Podział ze względu 

na płeć 

rok 

2012 2013 2014 2015 

Kobiety  2 0 3 3 

Mężczyźni 11 11 15 19 

 

 Ilość orzeczeń dzieci do 16 r.ż. - z symbolami przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P i 12-C - przez kilka ostatnich lat utrzymywała 

się na podobnym poziomie, stanowiąc ok. 10% wszystkich wydanych orzeczeń. Wyjątkiem jest rok 2015, kiedy zanotowano dwukrotny wzrost 

orzekanych na te schorzenia (22,22% wydanych orzeczeń). Z analizy wynika, że dominującym schorzeniem, w tej grupie, są całościowe 

zaburzenia rozwojowe, natomiast bardzo nielicznie wydawane są orzeczenia z powodu chorób i zaburzeń psychicznych.  

 Najliczniejszą grupę orzekanych stanowią dzieci w wieku 8-16 lat, najmniej liczną w wielu 0-3 lat. 

Bardzo wyraźnie zaznacza się podział ze względu na płeć, z dużą przewagą chłopców, stanowiących kolejno: rok 2012 – 84%, 2013 – 100%, 

2014 – 83% i 2015 – 86,36% wydanych orzeczeń z omawianej grupy.  

 

IV. FORMY WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  

 

1  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie8  

 
Rodzaje udzielonego dofinansowania  

 

Liczba osób 

rok 2014 rok 2015 

ogółem symbole  

01-2,02-P, 12-C 

ogółem symbole  

01-2,02-P, 12-C 

Turnus rehabilitacyjny 34 13 8 2 

Zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu 

rehabilitacyjnego 

390 54 541 69 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  30 0 36 2 

                                                 
8 Na podstawie informacji przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
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Inne formy wparcia – pilotażowy program „Aktywny samorząd” 43 1* 41 0 

* wózek inwalidzki z napędem elektrycznym. 

 

 Największy odsetek osób z omawianymi symbolami przyczyny niepełnosprawności, korzystających z dofinansowania udzielnego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, stanowią osoby korzystające z turnusów rehabilitacyjnych. Wynika to jednak nie z rzeczywistego 

stosunku niepełnosprawnych z symbolami 01-U, 02-P i 12-C do osób z pozostałym 9 symbolami niepełnosprawności, a  z faktu, iż w roku 2014 

dofinansowanie otrzymały wyłącznie dzieci i osoby biorące udział w programie „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, a w roku 2015 tylko 

dzieci. Było to kolejno 38,13% wniosków osób z ww. symbolami, dofinansowanych w roku 2014 i 25% wniosków dofinansowanych w roku 

2015. 

 Najmniejszy odsetek dotyczy likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, co wynika z regulaminu 

przyznawania dofinasowania, bowiem w tym zakresie wsparcie mogły otrzymać wyłącznie osoby, które oprócz ww. symboli miały wpisane w 

orzeczenie symbole dotyczące schorzeń narządu ruchu (05-R) lub neurologiczne (10-N) - począwszy od stopnia umiarkowanego.  

 Jak wynika z powyższego zestawienia, osoby z symbolami niepełnosprawności 01-U, 02-P i 12-C, stanowią jedną z mniej licznych grup 

korzystających z dofinansowania PCPR, jest to kolejno 13,68% pozytywnie rozpatrzonych wniosków w roku 2014 i 11,66% w 2015 r., co biorąc 

pod uwagę niewielki procent orzeczeń zawierający omawiane symbole – opis w punkcie III.2 niniejszego opracowania – przekłada się na wysoki 

poziom wsparcia udzielanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami.   

Prezentowane zestawienia nie oddają rzeczywistych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Przedstawiono wnioski rozpatrzone 

pozytywnie, których ilość uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej przez PFRON, popyt znacznie przekracza przedstawione 

zestawienie.                                 

 

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej9 

 
Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia i liczą 25 uczestników. Terapia ma na celu rehabilitację 

społeczną i zawodową, umożliwiającą pozyskanie umiejętności niezbędnych do podjęcia ewentualnej pracy oraz osiągnięcie jak najwyższego poziomu 

samodzielności i dojrzałości społecznej uczestników. W ramach Warsztatów działają pracownie: kulinarna, stolarsko-modelarska, plastyczno-

artystyczna, informatyczno-poligraficzna, krawiecko-tkacka oraz gabinet rehabilitacyjny. Od początki istnienia Warsztatów 10 osób z 

aktywizowanej grupy, podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

 

 

 

 

                                                 
9 Na podstawie danych przekazanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Namysłowie 
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Uczestnicy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej 

Symbol przyczyny 

niepełnosprawności 

01-U 02-P 12-C 

rok 2012 11 14 0 

rok 2013 8 14 1 

rok 2014 7 15 1 

rok 2015 7 14 1 

 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy10  

 

Zadaniem ŚDS jako ośrodka wsparcia jest świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają na celu naukę, rozwijanie i 

podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. 

Główne zadania ŚDS to: indywidualne i zespołowe treningi z funkcjonowania w codziennym życiu: czynności samoobsługowych, kulinarny, 

higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, budżetowy oraz umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i umiejętności spędzania 

czasu wolnego; terapia zajęciowa; terapia ruchowa; zajęcia rewalidacyjne; psychoedukacja; poradnictwo socjalne, psychologiczne; integracja 

społeczna. 

Liczba uczestników ŚDS-u to 38 osób. 

 
Uczestnicy 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy 

Symbol przyczyny 

niepełnosprawności 

01-U 02-P 12-C 

rok 2012 13 14 0 

rok 2013 12 18 0 

rok 2014 12 19 0 

rok 2015 13 18 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Na podstawie informacji przekazanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie 
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4.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna11 

 

Dane dotyczące ilości i rodzaju zaburzeń psychicznych dzieci diagnozowanych i poddawanych terapii w Poradni. 

 
Liczba dzieci 

Rok Zaburzenia 

emocjonaln

e 

ADHD i 

zaburzenia 

w 

odżywianiu 

psychozy depresje Zaburzenia 

odżywiania 

(bulimia, 

anoreksja) 

Uzależnieni

e od 

hazardu 

Uzależnieni

e od 

narkotykó

w 

Uzależnienie 

od komputera 

Fobie 

szkolne 

Upośledzenie 

umysłowe 

Choroby 

psychiczn

e 

Niedostos

owanie 

społeczne 

Inne: 

Autyzm, 

zaburz 

enia 

genetyczn

e 

2012 17 4 2 3 1 1 1 0 1 19 3 50 5 

2013 22 12 1 3 2 0 0 2 2 26 3 50 2 

2014 5 4 1 1 2 0 0 1 1 41 1 41 4 

2015 5 9 0 0 0 0 0 0 1 36 0 57 5 

 

Dominującymi schorzeniami diagnozowanymi i poddawanymi terapii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest niedostosowanie 

społeczne, upośledzenia umysłowe, zaburzenia emocjonalne i ADHD. W omawianym okresie wszystkie te typy zaburzeń utrzymują się na 

podobnym, dość stałym poziomie. 

Bardzo niepokojące są przypadki schorzeń „cywilizacyjnych” jak bulimia, anoreksja, uzależnienia od hazardu i komputera. Biorąc pod 

uwagę tendencje krajowe można je uznać za grupę zaburzeń w których prognozowany jest wzrost ilości występowania.  

 

5.   Ośrodek Leczenia Odwykowego  

 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych utworzony został w celu niesienia pomocy medycznej i terapeutycznej osobom 

zmagającym się z uzależnieniami. 

W skład OLO wchodzą: oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, oddział Terapii Uzależnienia i Poradnia Odwykowa 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Dane pochodzą z Porani Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie 
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6.  Ośrodki Pomocy Społecznej12 – osoby z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami psychicznymi, objęte opieką przez ośrodki pomocy 

społecznej: 

 
 rok 2012 rok 2013  rok 2014  rok 2015 

Gmina Domaszowice 6 7 8 11 

Gmina Namysłów 69 75 74 74 

Gmina Pokój 29 31 33 35 

Gmina Świerczów 18 21 23 30 

Gmina Wilków w latach 2012-2015 pod opieką OPS w Wilkowie pozostawało 35 os.  

 

Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej wynika, że nie jest prowadzona dodatkowa diagnostyka środowiska pod kątem 

zaburzeń psychicznych, nie są też realizowane ponadstandardowe formy wsparcia dla tej grupy. Ww. osoby korzystały z zasiłków 

pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków stałych/celowych/okresowych, usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, refundacji 

posiłku, skierowania na terapię zajęciową w środowiskowym domu samopomocy oraz udziału w programach z zakresu dożywiania. 

Sporadycznie zdarzały się przypadki kierowania do Domu Pomocy Społecznej.  

Gmina Domaszowice przydzieliła 1 mieszkanie socjalne, Gmina Namysłów 2 mieszkania. 

 

V. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY13  

 
Liczba uczniów uczęszczających do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Namysłowie  

rok 

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 

rok 

2015 

Szkoła podstawowa 23 20 20 20 

Gimnazjum 28 26 26 24 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 8 8 8 8 

Szkoła przyspasabiająca do pracy  14 15 19 21 

Razem 73 69 73 73 

 

Uczniami Zespołu Szkół Specjalnych są przede wszystkim dzieci i młodzież ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym, przypadki 

zaburzeń psychicznych występują sporadycznie i stanowią niewielki odsetek uczącej się tam populacji. Ilość uczniów utrzymuje się na 

podobnym poziomie, z okresowymi wahaniami spowodowanymi wyżem/niżem demograficznym.  

                                                 
12 Na podstawie danych uzyskanych z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu Namysłowskiego 
13 Informacje uzyskane z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie  
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Dostępność do edukacji, dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, jest pełna. Poza Zespołem Szkół Specjalnych posiadających w swojej 

strukturze wszystkie etapy kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy) na 

terenie powiatu znajduje się także przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum integracyjne oraz ochotniczy hufiec pracy.  

 

VI. RYNEK PRACY - aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi14 

 

W omawianym okresie podjęto działania mające na celu aktywizację 33 osób z zaburzeniami psychicznymi i 8 osób z upośledzeniem umysłowy. 

W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie nie odnotowano przypadków osób niepełnosprawnych z symbolem przyczyny 

niepełnosprawności 12-C.  

 
Rodzaj wsparcia dla osób zrejestrowanych w PUP w 

Namysłowie z symbolami przyczyny 

niepełnosprawności 01-U, 02-P 

Liczba osób 

rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Aktywizacja zawodowa w ramach ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

1 0 0 0 

Staże 8 3 2 8 

Szkolenia 7 3 2 0 

Roboty publiczne 2 1 1 1 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

1 0 0 0 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  1 0 0 0 

Razem – bez podziału na formę aktywizacji 20 7 5 9 

 

Poziom aktywizacji zawodowej u osób z zaburzeniami psychicznymi jest dość niski. Prawdopodobnie spowodowane jest to czterema 

czynnikami: 

• brakiem kwalifikacji potrzebnych do podjęcia zatrudnienia, 

• niewystarczającą liczbą działań skierowaną na zaktywizowanie tej grupy, w tym również niedostateczne informowanie pracodawców o 

ulgach i korzyściach w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

• wstydem środowiskowym (dotyczy głównie osób z chorobami psychicznymi: nerwice, depresje, schizofrenie), wywodzącym się z braku 

akceptacji osób chorych, często nawet strachem, spowodowanym zbyt małą wiedzą na temat tego rodzaju schorzeń, 

• brakiem odpowiedniej ilości środków z PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.  

 

                                                 
14 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie 
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VII.  ANALIZA SWOT  

Analiza dostępności do świadczeń, leczenia, opieki i potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu namysłowskiego.  

 

Mocne strony Słabe strony 

1. Dobra, pokrywająca zapotrzebowanie, infrastruktura medyczna i 

zapewnienie dostępności do świadczeń i zorganizowanych form opieki na 

terenie Opolszczyzny. 

2. dobra baza diagnostyczna „pierwszego kontaktu” na terenie powiatu 

namysłowskiego: poradnia zdrowia psychicznego; poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna, w każdej ze szkół zatrudniony jest 

pedagog lub psycholog, powiatowy zespół ds. orzekania o 

niepełnosprawności,  

3. dostęp do pełnoprofilowego programu terapeutycznego w poradni 

zdrowia psychicznego i poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

4. bliski dojazd do wojewódzkich ośrodków specjalistycznych, 

5. brak rejonizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, 

6. na terenie powiatu zlokalizowane są: warsztaty terapii zajęciowej, 

środowiskowy dom samopomocy, ośrodek interwencji kryzysowej (wraz 

z ogólnodostępnym psychologiem), ośrodek lecznictwa odwykowego 

wraz z poradnią,  

7. dobry dostęp do odpowiedniej edukacji, integracyjnej: przedszkola, 

szkoły podstawowe i gimnazja; pełny zakres kształcenia w Zespole Szkół 

Specjalnych, 

8. zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - przez 

samorządy gminne – do ośrodków kształcenia, 

9. zapewnienie transportu dla uczestników WTZ-tów i ŚDS-u, 

10. udzielanie informacji o prawach i ulgach osób niepełnosprawnych, 

11. organizowanie kiermaszów i wystaw twórczości osób 

niepełnosprawnych, 

12. realizacja projektów systemowych, których beneficjentami są osoby 

niepełnosprawne (w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi) 

13. dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

1. Brak: oddziału dziennej terapii, poradni terapii uzależnień na terenie 

miasta, zakładu opiekuńczo leczniczego o profilu psychiatrycznym, domu 

opieki społecznej o profilu psychiatrycznym, zespołu dziennego i zespołu 

środowiskowego, 

2. tylko jeden lekarz psychiatra na terenie całego powiatu, 

3. brak lekarza o specjalności psychiatria dziecięca, 

4. mała dostępność do psychologów dla osób dorosłych, brak zewnętrznego 

finansowania do tworzenia samodzielnych poradni,  

5. niewystarczająca liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy, 

6. brak powiatowego telefonu zaufania, 

7. brak powiatowego ośrodka wsparcia i domu dziennego pobytu dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

8. brak ujednoliconej bazy danych osób niepełnosprawnych,  

9. brak mieszkań chronionych dla osób psychicznie chorych i 

upośledzonych umysłowo,  

10. tylko jeden zakład pracy chronionej na terenie powiatu,  

11. brak zakładu aktywizacji zawodowej, 

12. brak spółdzielni socjalnych, 

13. niewielka ilość osób z zaburzeniami pozostająca w zatrudnieniu. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. niewielka liczba osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, 

2. bezpłatny-kontraktowy dostęp do świadczeń psychologa dla osób 

1. Brak źródeł finansowania do realizacji zadań ujętych NPOZP, 

2. znacznie większa zachorowalność w innych obszarach, 
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dorosłych,  

3. większa ilość specjalistów zatrudnionych w instytucjach powiatowych, 

4. zaktywizowanie osób niepełnosprawnych poprzez udział w różnych 

formach wsparcia udzielanych w ramach projektów systemowych, 

5. zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie ulg i korzyści 

płynących z zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi i 

upośledzeniem umysłowym, 

6. zwiększenie nakładów i działań w kierunku aktywizacji zawodowej i 

społecznej tej grupy,  

7. utworzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla  osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

8. możliwość pozyskania dodatkowych środków (np. PFRON, EFS, budżet 

państwa), 

9. tworzenie specjalnych projektów celowych, z dofinansowaniem z 

budżetu państwa, 

10. utworzenie gminnych zespołów środowiskowych ze wsparciem 

psychologicznym, 

11. mieszkania chronione, 

12. aktywne włączenie się gmin w diagnozę środowiskową  i rozwiązywanie 

problemów tej grupy społecznej. 

 

3. ograniczony dostęp do rynku pracy,  

4. niewielka możliwości aktywizacji zawodowej tej grupy, brak propozycji 

zatrudnienia,  

5. zmniejszenie środków finansowych na realizację zadań ustawowych 

(PFRON), 

6. wstyd środowiskowy – zamykanie się/izolowanie - osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin, 

7. wykluczenie społeczne, 

8. wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi będących w skutek 

rozwoju cywilizacyjnego (np. długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, przemoc, 

alkohol, narkotyki), 

9. brak dodatkowej bazy lokalowej, która mogłaby zostać wykorzystana w 

celach adaptacyjnych na potrzeby NPOZP, 

10. nieodpowiednia ilość połączeń komunikacyjnych pomiędzy Namysłowem 

a innymi miejscowościami z terenu powiatu,  
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Wnioski: 

 

W związku z niewielką liczebnością osób z zaburzeniami psychicznymi, a także w pełni dostępną bazą szpitalno – terapeutyczną na terenie województwa, 

oraz dobrze rozwiniętą diagnostyką i różnorodnymi formami wsparcia i kształcenia na terenie powiatu, większość zastosowanych rozwiązań uznaje się za 

wystarczające i prawidłowe. 

Brak jest racjonalnych przesłanek medycznych (mała ilość zdiagnozowanych schorzeń, niewielki przyrost roczny nowych przypadków), prawnych i 

ekonomicznych do tworzenia pełnej infrastruktury centrum zdrowia psychicznego, a wobec braku rejonizacji udzielania świadczeń zdrowotnych nie ma 

podstaw do łączenia się w tym zakresie z innymi powiatami.  

Deficyty występują, przede wszystkim, w zakresie: 

• wsparcia i diagnostyki środowiskowej, co wiąże się z koniecznością zaangażowania w problematykę – dostrzeżenia problemu - przez ośrodki pomocy 

społecznej, 

• aktywizacji zawodowej, w tym akcji informacyjnej skierowanej do pracodawców, 

• szeroko zakrojonej kampanii społecznej mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uwzględniającej całą populację.  

W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania należałoby rozważyć możliwość utworzenia powiatowego ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Uwagi: 

 

 Przerzucenie całości finansowania zadań NPOZP na samorządy, potencjalne rozbudowanie Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) w każdym 

powiecie– bez zapewnienia źródeł stałego finansowania (kontrakty NFZ), brak szczegółowego rozpoznania problemu, brak rozgraniczenia zakresu realizacji 

między gminą i powiatem - może doprowadzić do tworzenia planów bez ich realizacji.  

Uznając za bardzo ważny problem wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, ale posiadając odpowiednią bazę terapeutyczno-leczniczą, a 

także przyjmując jak niewielki odsetek populacji naszego powiatu cierpi na tego typu zaburzenia, trudno doszukać się podstaw do dodatkowego 

zabezpieczania form opieki (poza wymienionymi we wnioskach). 

Jednocześnie należałoby się zastanowić czy sama ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zawiera dostateczne mechanizmy zabezpieczające prawa osób z 

zaburzeniami psychicznymi np. w przypadku doprowadzania przez policję (a nie służby medyczne – bądź przedstawicieli obu tych instytucji) osób chorych 

psychicznie na przesłuchania sądowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2017-2022 

 

 

 20 

VIII.  HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

 

Cel główny 1 – Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb  

 
1.1. Cel 

szczegó

łowy 

Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej  

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostk

i odpowiedzialne 

termin realizacji Uwagi 

 

1.1.1. Opracowanie lokalnego programu 

zwiększenia dostępności i zmniejszenia 

nierówności w dostępie do różnych form 

środowiskowej psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, w tym rozwoju CZP oraz 

placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

dla dzieci i młodzieży.  

Podjęcie działań dotyczących utworzenia 

poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i 

młodzieży. 

W pozostałym zakresie - zgodnie z 

wnioskami końcowymi zawartymi w 

analizie SWOT – zdanie nie będzie 

realizowane 

 Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego  

do 31.03.2018 r.  - 

1.1.2. Utworzenie CZP zgodnie z zasadami 

zawartymi w załączniku do Rozporządzenia 

w sprawie NPOZP 

Zgodnie z wnioskami końcowymi 

zawartymi w analizie SWOT – zadanie nie 

będzie realizowane. 

Nie dotyczy Nie dotyczy  Brak jest racjonalnych przesłanek 

medycznych (mała ilość 

zdiagnozowanych schorzeń, 

niewielki przyrost roczny nowych 

przypadków), prawnych i 

ekonomicznych do tworzenia 

pełnej infrastruktury centrum 

zdrowia psychicznego 

1.2. Cel 

szczegó

łowy 

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego  

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostk

i odpowiedzialne 

termin realizacji Uwagi 

 

1.2.1. Aktualizacja poszerzenia, zróżnicowani i 

unowocześniania pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w zakresie pomocy bytowej, 

mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy 

środowiskowej.  

Nie dotyczy  Zadanie własne 

samorządów 

gminnych  

Nie dotyczy  Nie dotyczy  

1.2.2. Wspieranie finansowe projektów organizacji 

pozarządowych służących rozwojowi  form 

Dofinansowanie w ramach budżetu 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego  

Realizacja ciągła w 

trakcie trwania 

Po przyjęciu POZP dla powiatu 

namysłowskiego na lata 2017-
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oparcia społecznego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi  

Programu 2022, opracowane zostaną zasady 

pozyskania dofinansowania 

1.2.3. Zwiększenie udziału zagadnień pomocy 

osobom z zaburzeniami psychicznymi w 

działalności powiatowych centrów pomocy 

rodzinie  

Brak jest podstaw prawnych lub innych 

przesłanek merytorycznych do zwiększenia 

wydatków na jedną, wyodrębnioną, grupę 

osób niepełnosprawnych. Dofinansowania 

przyznawane są w oparciu o obowiązujące 

przepisy i wewnętrzny Regulamin 

zatwierdzony przez Starostę, na takich 

samych zasadach dla wszystkich 

niepełnosprawnych bez względu na rodzaj 

schorzenia. 

Powiatowe centrum 

Pomocy Rodzinie 

Nie dotyczy  Nie dotyczy 

1.3. Cel 

szczegó

łowy 

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi  

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostk

i odpowiedzialne 

termin realizacji 

 

Uwagi 

1.3.1. Zwiększenie dostępności rehabilitacji 

zawodowej, organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń zawodowych dla 

osób niepełnosprawnych, w tym 

zaburzeniami psychicznymi  

Program obejmujący zadania Powiatowego 

Urzędu Pracy wynikające z ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi 

rozporządzeniami i regulaminami: 

 

1. Rozszerzone usługi rynku pracy 

dostosowane do potrzeb osób z 

zaburzeniami psychicznymi: 

a/ poradnictwo zawodowe – 

przygotowanie indywidualnych ścieżek 

rozwoju edukacyjno – zawodowego 

(Indywidualne Plany Działań), 

b/ pośrednictwo pracy. 

 

2. Formy wspieranego zatrudnienia 

kierowane do grup wymienionych w art. 

49 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku prac obejmujące 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Realizacja ciągła w 

trakcie trwania 

Programu  

Realizacja pkt.3 zawartego w 

pozycji „formy realizacji” 

uzależniona od wysokości 

środków przekazanych przez 

PFRON 
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m.in. staże, prace interwencyjne, roboty 

publiczne. 

 

3. Wspomaganie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (środki PFRON na 

rehabilitację zawodową przekazane 

samorządom powiatowym) m.in.: 

a/ zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy (art. 26e ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

b/ zwrot miesięcznych kosztów 

zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d 

ustawy o rehabilitacji), 

c/ refundacja kosztów szkolenia 

pracowników niepełnosprawnych (art. 

41) 

d/ dotacja dla osób indywidualnych na 

podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art. 12a), 

e/ wsparcie osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych lub poszukujących pracy 

(art. 11) 

1.3.2. Prowadzenie kampanii szkoleniowo-

informacyjnej adresowanej do pracodawców 

promowanie zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 

psychicznymi 

Kampania promocyjna obejmująca: 

prezentację programu na stronach www 

Urzędu, plakaty, ulotki i materiały 

promocyjne, bezpośrednie kontakty na linii 

pracodawca – pośrednik pracy 

Powiatowy Urząd 

Pracy  

Realizacja ciągła w 

trakcie trwania 

Programu 

Realizacja w miarę posiadanych 

środków  

1.3.3. Zwiększenie udziału zatrudnienia osób z 

zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych urzędów pracy 

Specyfika realizowanych zadań przez PUP 

nie pozwala na zwiększenie zatrudnienia 

osób z zaburzeniami psychicznymi w 

działalności powiatowego urzędu pracy w 

stosunku do pozostałych poszukujących 

pracy. 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Nie dotyczy Nie dotyczy  

1.4. Cel Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy  
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szczegó

łowy 

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostk

i odpowiedzialne 

termin realizacji 

 

Uwagi 

1.4.1. Powołanie lub kontynuacja lokalnego 

zespołu koordynującego realizację Programu 

Powołanie lokalnego zespołu – zarządzenie 

Starosty Namysłowskiego 

Starosta 

Namysłowski 

Marzec 2017 r. Zadanie zrealizowane  

1.4.2. Opracowanie lub aktualizacja lokalnego 

programu ochrony zdrowia psychicznego  

Opracowanie Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla powiatu namysłowskiego 

na lata 2017-2022, przy uwzględnieniu 

wniosków z analizy SWOT i diagnozy 

występowania zaburzeń psychicznych. 

Lokalny Zespół 

Koordynujący  

Kwiecień 2017 r. Zadanie zrealizowane 

1.4.3. Realizacja, koordynowanie i monitorowanie 

lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego   

Zgodnie z zapisami Harmonogramu zadań 

POZP dla powiatu namysłowskiego na lata 

2017-2022 

Realizacja - 

podmioty wskazane 

jako wykonawcy 

poszczególnych 

celów. 

Koordynowanie i 

monitorowanie – 

Lokalny Zespół 

Koordynujący 

Realizacja ciągła w 

trakcie trwania 

Programu 

Opracowanie i przedstawienie 

Zarządowi Powiatu 

Namysłowskiego corocznego 

sprawozdanie z funkcjonowanie 

POZP – począwszy od roku 2018. 

Przygotowanie i przedłożenie 

wymaganych sprawozdań 

zewnętrznych 

1.4.4. Przygotowanie i udostępnianie 

mieszkańcom oraz samorządowi 

województwa, aktualizowanego corocznie 

przewodnika, informującego o lokalnie 

dostępnych formach opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej 

dal osób z zaburzeniami psychicznymi  

Opracowanie przewodnika w formie 

elektronicznej i zamieszczenie go na 

stronach internetowych Starostwa 

Powiatowego w Namysłowie, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie i 

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.  

Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych, przy 

współpracy 

Powiatowego 

Urzędu Pracy i 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Realizacja ciągła w 

trakcie trwania 

Programu  

Począwszy od roku 2018 

 

Cel główny 2 – zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb  

 
2.1. Cel 

szczegó

łowy 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom  

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostki 

odpowiedzialne 

 termin realizacji 

 

Uwagi 

 

2.1.1. Wpieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

Zgodnie z zakresem działania placówki.  Poradnia 

psychologiczno-

Realizacja ciągła  - 
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poprzez udzielanie dzieciom, młodzieży i 

rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

pedagogiczna 

Namysłowie 

2.1.2.  Udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom i młodzieży 

Działania pedagogów i psychologów 

szkół dla który organem prowadzącym 

jest Powiat Namysłowski 

Dyrektorzy szkół, 

Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury i 

Sportu 

Realizacja ciągła Działania w przedszkolnych i 

szkołach podstawowych 

stanowią zadania samorządu 

gminnego – nie zostały 

uwzględnione w POZP 

 

IX. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

 Monitorowanie przebiegu realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o coroczne sprawozdania podmiotów zaangażowanych w 

jego realizację i wskazanych w Harmonogramie zadań POZP, jako jednostki odpowiedzialne.  

Corocznie, w ramach monitoringu, lokalny Zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Namysłowskim na lata 2017-2022, dokona dokładnej analizy realizacji Programu.  

Koordynator Zespołu, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – odpowiada za przedstawienie informacji z wykonania zadań 

Programu – Zarządowi Powiatu Namysłowskiego i wymaganych sprawozdań jednostek zewnętrznych.  

 

Materiał zebrał i opracował Zespół koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Namysłowskim na lata 2017-2022, w składzie:  

 

 

1. Koordynator  – Katarzyna Kuśmierczyk, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Starostwa Powiatowego w Namysłowie 

2. Członkowie: 

  1)  Ryszard Kalis, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, 

  2)  Sławomir Hinborch, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 

  3)  Marzena Strzała, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. 

 

 
 

     Przewodniczy Rady Powiatu  

                                Namysłowskiego         

 

                                                                                       Wojciech Próchnicki                        
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