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1. WPROWADZENIE
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie psychiczne jako
dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości, potrafi poradzić sobie
z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym
oraz produktywnie pracować. Zdrowie psychiczne jest fundamentem dobrego
samopoczucia i efektywnego funkcjonowania osoby w społeczeństwie1.
Według Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 450 mln osób na świecie cierpi
na choroby psychiczne lub z powodu problemów psychospołecznych (tj. alkoholizm
czy narkomania). Aż 165 mln Europejczyków, czyli 38% populacji naszego kontynentu,
każdego roku cierpi na zaburzenia psychiczne i choroby mózgu, takie jak depresja,
napady lęku, bezsenność czy demencja. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia
przewidują, że w 2020 roku depresja będzie na świecie drugą najbardziej kosztowną
społecznie chorobą po chorobach nowotworowych, a osoby z chorobami psychicznymi
i neurologicznymi stanowić będą 14,6 % wszystkich chorych na świecie. Do chorób
psychicznych, które najbardziej utrudniają życie pacjentom i zaburzają ich
funkcjonowanie w społeczeństwie należą: depresja jednobiegunowa, schizofrenia,
alkoholizm, choroba dwubiegunowa oraz natręctwa myślowe i czynnościowe.
W związku z dynamiką rozwoju chorób psychicznych istnieje ogromna potrzeba
powstawania coraz to nowszych i skuteczniejszych sposobów opieki nad osobami
dotkniętymi chorobami psychicznymi. Utworzony Powiatowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego ma się przyczynić do poprawy życia i zdrowia, a także
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Również w działaniach z zakresu
ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje
społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz
grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.
Wyżej wymieniona ustawa określa także, iż ochrona zdrowia psychicznego polega
między innymi na:
- promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
- zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
1

Gromulska L., Zdrowie Psychiczne w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia, Przegląd
Epidemiologiczny 2010, tom 64, nr 1, s. 127-132
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- kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu
ich dyskryminacji.
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma się przyczynić do
skuteczniejszej realizacji wyżej wymienionych założeń na terenie powiatu drawskiego.
Celem opracowania Programu (POZP) było przede wszystkim prawidłowe
zdiagnozowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego powiatu, przeprowadzanie
analizy potrzeb i dostępności do świadczeń, a w efekcie końcowym ustalenie strategii
rozwoju zasobów ochrony zdrowia psychicznego. Podstawowym zadaniem jest
skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy dla mieszkańców powiatu
drawskiego.
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2. DIAGNOZA
SYTUACJI
W
OCHRONIE
ZDROWIA
PSYCHICZNEGO NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO

2.1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Sytuację demograficzną na terenie powiatu drawskiego należy uznać za
stosunkowo stabilną i przewidywalną w średnim horyzoncie czasowym. Odnotowuje
się zmniejszającą się systematycznie liczbę dzieci i młodzieży, co związane jest
z malejącą dzietnością rodzin, natomiast wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym.
Zatem ludność powiatu drawskiego należy do tzw. starzejącej się populacji i zjawisko
to stale się nasila.
Osoby niepełnosprawne w powiecie drawskim stanowią bardzo zróżnicowaną
grupę zarówno pod względem wieku jak i wykształcenia oraz stopnia
niepełnosprawności. Dane statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi jakimi dysponują tutejsze instytucje nie odzwierciedlają
problemu z jakim mamy do czynienia. Trudno jest zatem ocenić na podstawie danych
skalę zjawiska i liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego też, ochrona
zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu drawskiego wymaga partnerskiej
współpracy m.in. podmiotów, instytucji i jednostek rządowych, samorządowych oraz
pozarządowych.

2.1.1 LICZBA LUDNOŚCI W PODZIALE NA GMINY
Spośród gmin powiatu drawskiego największą liczbą ludności charakteryzuje się
gmina Drawsko Pomorskie, której mieszkańcy stanowią 28,17% całej ludności
zamieszkującej powiat drawski. Drugą gminą pod względem liczebności mieszkańców
jest gmina Złocieniec – 26,56% mieszkańców powiatu. Najmniej zamieszkała jest
gmina Ostrowice – 4,35% mieszkańców powiatu.
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Tab. 1 Dane demograficzne z podziałem na gminy
Gmina

2014

2015

2016

16 534

16 437

16 335

Gmina Czaplinek

12 028

11 942

11 974

Gmina

7 365

7 349

7 406

Gmina Ostrowice

2 567

2 571

2 522

Gmina Wierzchowo

4 358

4 353

4 343

Gmina Złocieniec

15 412

15 410

15 399

RAZEM

58 264

58 062

57 979

Gmina
Drawsko Pomorskie

Kalisz Pomorski

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Tab. 2 Struktura demograficzna powiatu drawskiego z podziałem na płeć
i ekonomiczne grupy wiekowe
Płeć

Rok
Kobiety

Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych

Mężczyźni

Przedprodukcyjny

Produkcyjny Poprodukcyjny

(17 lat i mniej)
2014

29 679

28 585

10 928

37 167

10 169

2015

29 613

28 449

10 720

36 733

10 609

2016

29 559

28 420

10 562

36 386

11 031

Źródło: Bank Danych Lokalnych
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2.2. STACJONARNA OPIEKA MEDYCZNA
SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu, Kańsko 1 2
W placówce znajduje się Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, który
posiada 24 łóżka. Placówka ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
przyjmuje pacjentów zarówno ze służb mundurowych jak i pacjentów cywilnych.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania z Poradni Zdrowia Psychicznego
oraz ze skierowaniami od lekarza psychiatry - specjalisty.

Tab. 3 Ilość Leczonych w SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu,
Kańsko 1 – Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
Rok

Ilość pacjentów
ogółem

Ilość
funkcjonariuszy
służb
mundurowych

Ilość pozostałych
pacjentów

Średni czas
hospitalizacji

2015

262

198

68

21 dni

2016

272

214

58

29 dni

Tab. 4 Najczęściej leczone jednostki chorobowe w roku 2015

2

Lp.

Nazwa schorzenia

Klasyfikacja ICD- 10

1

Nerwica neurasteniczna

F – 176

2

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

F – 46

3

Zaburzenia depresyjne

F – 40

Źródło: SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Złocieńcu, Kańsko 1
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Tab. 5 Najczęściej leczone jednostki chorobowe w roku 2016
Lp.

Nazwa schorzenia

Klasyfikacja ICD- 10

1

Nerwica neurasteniczna

F – 173

2

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

F – 54

3

Zaburzenia depresyjne

F – 45

Tab. 6 Zatrudnieni w 2015 roku
Lp.

Nazwa stanowiska

Ilość osób

1

Lekarz psychiatra (specjalista z IIº)

3

2

Psycholog kliniczny

1

3

Psychoterapeuta

1

4

Terapeuta zajęciowy

2

5

Pielęgniarka

5

Tab. 7 Zatrudnieni w 2016 roku
Lp.

Nazwa stanowiska

Ilość osób

1

Lekarz psychiatra (specjalista z IIº)

3

2

Psycholog kliniczny

1

3

Psychoterapeuta

1

4

Terapeuta zajęciowy

2

5

Pielęgniarka

5

2.3. AMBULATORYJNA OPIEKA MEDYCZNA
ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
Na terenie powiatu drawskiego funkcjonuje Poradnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia w Drawsku Pomorskim. Placówka jest podmiotem
leczniczym zaopatrującym pacjentów z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Poradnia działa w ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
i obejmuje leczenie psychoterapeutyczne uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
8

oraz konsultacje psychiatryczne pacjentów poradni. Na terenie powiatu drawskiego
funkcjonują również prywatne gabinety psychiatryczne.

2.4.
POWIATOWY
ZESPÓŁ
DS.
ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W DRAWSKU POMORSKIM.
W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku
Pomorskim wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, uznani za niezbędnych do
określenia stopnia niepełnosprawności.
Informacje
dotyczące
wydawania
orzeczeń
o
niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności, osobom z zaburzeniami psychicznymi 3
1. Osoby po 16 roku życia – orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności:
01-U (upośledzenia umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu
umiarkowanym), 02-P (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 stereotypami zachowań,
zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia).
a. Rodzaj oraz ilość wydanych orzeczeń
Symbol przyczyny
niepełnosprawności

Ilość wydanych orzeczeń w danym roku
2015

2016

01-U

22

15

02-P

59

65

12-C

1

3

RAZEM

82

83

3

Sporządzono na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku
Pomorskim
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Symbol przyczyny
niepełnosprawności

Stopień
znaczny

Stopień
umiarkowany

Stopień lekki

rok

rok

rok

2015

2016

2015

2016

2015

2016

01-U

8

5

8

10

6

0

02-P

11

18

24

29

24

18

12-C

0

2

1

0

0

1

RAZEM

19

25

33

39

30

19

b. Wydane orzeczenia z podziałem na wiek oraz płeć

Wiek
Podział
ze
względu
na wiek

16-25

26-40

Powyżej 61

41-60
rok

Ogółem

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

24

16

10

16

34

27

14

24

Podział ze względu na
płeć

Rok
2015

2016

Kobiet

38

30

Mężczyźni

44

53
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c. Podział orzeczeń z symbolem 01-U, 02-P, 12-C ze względu na wykształcenie

Podział ze
względu na
wyksztalcenie

Wykształcenie

mniej niż
podstawowe

podstawowe

zasadnicze

średnie

wyższe

rok

Ogółem

2015

2016

2015

2016

21

9

34

32

2015 2016 2015 2016 2015 2016
11

24

12

16

4

2

Z powyższych danych wynika, że w latach 2015-2016 najwięcej orzeczeń wydano
w stopniu umiarkowanym, a najmniej w stopniu znacznym. Wśród osób orzekanych,
najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 41-60 lat. Pod względem wykształcenia
najliczniejszą grupę osób wśród orzekanych stanowią osoby z wykształceniem
podstawowym, a najmniejszą z wykształceniem wyższym.
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 (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 oraz rodzaj wydanych orzeczeń:
Symbol przyczyny
niepełnosprawności

01-U

Ilość wydanych orzeczeń w danym roku
2015

2016

21

11
11

02-P

1

2

12-C

12

27

RAZEM

34

40

b. Wydane orzeczenia z podziałem na wiek oraz płeć

Podział ze
względu na wiek
orzekanych

Wiek
0-3

4-7

8 - 16

rok

Ogółem

2015

2016

2015

2016

2015

2016

7

10

12

12

15

18

Podział ze względu na
płeć

Rok
2015

2016

Kobiety

8

15

Mężczyźni

26

25

Z powyższych danych wynika, że w latach 2015-2016 w grupie dzieci do 16
roku życia najwięcej orzeczeń wydano z powodu schorzenia jakim są całościowe
zaburzenia rozwojowe, natomiast wydano tylko kilka orzeczeń z powodu zaburzeń
i chorób psychicznych. Najliczniejszą grupą wśród orzekanych są dzieci w wieku 8-16
lat, natomiast najmniej liczną w wieku 0-3 lat. Zauważalna jest większa ilość
wydawanych orzeczeń dla chłopców.
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3.
FORMY WSPARCIA
PSYCHICZNYMI.

DLA

OSÓB

Z

ZABURZENIAMI

3.1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W DRAWSKU
POMORSKIM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE
ul. Bolesława Chrobrego 4
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 363 37 62; tel/fax. 94 363 60 64
e-mail: pcprdrawsko@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w ramach swoich
zadań, między innymi opracowuje i realizuje powiatową strategię rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych,
współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych. Od kilku lat realizuje program dla osób niepełnosprawnych
,,Aktywny samorząd”. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodziny mogą korzystać z pomocy psychologa, radcy prawnego
i terapeutów systemowych. Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PCPR dofinansowuje ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:
-uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
-sportu , kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacji dzieci i młodzieży.
Dofinansowanie wybranych zadań ze środków PFRON wg poniższego zestawienia
przedstawia się następująco:
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Liczba osób
rok 2015
Rodzaje udzielonego dofinansowania

rok 2016

symbole

symbole

ogółem

01-U, 02P,12-C

ogółem

01-U, 02P,12-C

Turnus rehabilitacyjny

78

30

98

41

Zakup przedmiotów ortopedycznych,
środków pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego

130

15

125

19

Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych

18

3

20

3

25

3

31

4

-

-

-

1

-

-

-

2

-

3

-

1

Inne formy wparcia – pilotażowy
program „Aktywny samorząd” –
ogółem, w tym:
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat.
B,
- pomoc do zakupu sprzętu
elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
- pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym.

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim

Największą ilość zadań dofinansowywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie dla osób z omawianymi symbolami przyczyn niepełnosprawności stanowią
zakupy przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu
rehabilitacyjnego. Najmniej pomocy udzielono w zakresie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
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3.2. POWIATOWY DZIENNY DOM SAMOPOMOCY - OŚRODEK
REHABILITACYJNO-KULTURALNY
W DRAWSKU POMORSKIM
( Z FILIĄ W ZŁOCIEŃCU OD 1 GRUDNIA 2014 ROKU )

Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy
Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku
Pomorskim
ul. Bolesława Chrobrego 4
78 - 500 Drawsko Pomorskie
tel/fax - 94 36 306 05
e-mail: pddsdrawsko@wp.pl
Filia w Złocieńcu
ul. I Dywizji Wojska Polskiego 8A
78-520 Złocieniec

Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy – Ośrodek Rehabilitacyjno – Kulturalny
w Drawsku Pomorskim wraz z Filią w Złocieńcu przeznaczony jest dla 55 osób
przewlekle
psychicznie
chorych
i
niepełnosprawnych
intelektualnie
w wieku powyżej 18 roku życia, o co najmniej umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, mających poważne trudności w życiu codziennym, wymagających
pomocy
i
opieki
niezbędnej
do
życia
w
środowisku
rodzinnym
i społecznym, jednocześnie wymagających wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. Ośrodek zapewnia dowóz
uczestników z terenu powiatu drawskiego trzy razy w tygodniu.
Głównym celem funkcjonowania Domu jest świadczenie usług w ramach
indywidualnych i zespołowych treningów: funkcjonowania w życiu codziennym,
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego.
Zajęcia prowadzone są w następujących pracowniach: rękodzieła, technicznej,
kulinarnej, dobrego wyglądu, komputerowej, krawieckiej i artystycznej, mieszkaniu
treningowym,
pokoju
wyciszeń,
suzalem
oraz
sali
gimnastycznej
i rehabilitacyjnej. Prowadzona jest również praca socjalna, poradnictwo psychologiczne
i rehabilitacja.
W 2015 roku w PDDS-OR-K środowiskowe wsparcie otrzymało 58 uczestników,
a w 2016 roku 63 uczestników.
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Uczestnicy
Powiatowego
Dziennego Domu
Samopomocy w
Drawsku
Pomorskim

Symbol przyczyny niepełnosprawności

01-U

02-P

12-C

rok 2015

47

11

0

rok 2016

52

11

0

Źródło: Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim

3.3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
Darskowo 7
78 – 520 Złocieniec
tel/fax: ( 94 ) 36 71656
e-mail: dpsdarskowo@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie jest jednostką stałego pobytu,
przeznaczoną dla 67 osób przewlekle chorych psychicznie.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające oraz zaspokaja
potrzeby religijne, w duchu ekumenizmu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, ze szczególnym
uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa
Mieszkańców oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności. Mieszkańcy i ich
rodziny mają umożliwiony kontakt z psychologiem. W zakresie usług wspomagających
Dom Pomocy Społecznej zapewnia Mieszkańcom udział w terapii zajęciowej.
W ramach rehabilitacji prowadzone są zajęcia mające na celu wspieranie i zapewnienie
możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia w dalszym ciągu
samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy ograniczeniach
funkcjonalnych.
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3.4. POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

Powiatowy Urząd Pracy
w Drawsku Pomorskim
ul. Starogrodzka 9
78-500 Drawsko Pomorskie
tel: (94) 36 32 519, (94) 36 32 086
fax: (94) 36 32 734
e-mail: sekretariat@pupdrawsko.pl

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Drawsku Pomorskim stanowią bardzo zróżnicowaną grupę zarówno pod względem
wieku jaki wykształcenia oraz stopnia niepełnosprawności. Jednak dane statystyczne
dotyczące osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi jakimi dysponuje
tutejszy urząd pracy nie odzwierciedlają problemu z jakim mamy do czynienia.
Przypuszcza się, że osoby z orzeczeniami chorób psychicznych niechętnie rejestrują się
w urzędach pracy lub jeżeli już się zarejestrują to nie przedstawiają na to żadnych
dokumentów, lub też najczęściej nigdy o tym nie informują pracownika urzędu bojąc
się, że stracą szanse na zatrudnienie.
Na podstawie opracowanego Raportu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2016-2020, praktycznie niewykonalna jest aktywizacja zawodowa
osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi w systemie otwartego rynku pracy. Nie
udało się to w żadnym systemie na świecie. Niewątpliwie podstawowym mankamentem
obecnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest zanik systemu pracy
chronionej.
Pomimo to, tutejszy urząd pracy dokłada wszelkich starań i realizuje politykę
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym także osób posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej m.in. poprzez:
1) udostępnienie możliwości korzystania ze stacjonarnej (tablica informacyjna
w
urzędzie
pracy)
oraz
internetowej
bazy
ofert
pracy
(www.drawskopomorskie.praca.gov.pl),
a także telefonicznej informacji o aktualnych propozycjach zatrudnienia;
2) działania promocyjne doradcy instytucjonalnego wśród potencjalnych
pracodawców, w celu podniesienia wiedzy i świadomości m.in. w zakresie
problematyki korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
3) dostęp do aktualnej bazy ofert staży czy szkoleń, a także bezpośredni kontakt
z pracownikiem urzędu odpowiedzialnym za realizację danej formy wsparcia;
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4) wsparcie poprzez prowadzone przez wykwalifikowanego pracownika urzędu
poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego);
5) możliwość korzystania z poniższych usług lub instrumentów rynku pracy m.in.
takich jak:
a) zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku pracy finansowanym w ramach
środków przeznaczonych dla pracodawcy na doposażenie lub wyposażenie
stanowiska pracy,
b) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
c) organizacja staży,
d) organizacja prac interwencyjnych,
e) organizacja szkoleń,
f) finasowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,
g) zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania.
Osoby niepełnosprawne objęte rehabilitacją zawodową w powiecie drawskim
w latach 2017-2022
Lp.

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające

2015

2016

208

199

20

10

15

9

1

0

3

0

1

0

8

7

0

0

10

5

0

0

1

1

w zatrudnieniu
1.

Pośrednictwo pracy

Ogółem osoby niepełnosprawne
W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi
2

Poradnictwo

Ogółem osoby niepełnosprawne

zawodowe

W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi
3.

Szkolenia

Ogółem osoby niepełnosprawne
W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi
4.

Staże

Ogółem osoby niepełnosprawne
W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi
5.

Prace interwencyjne

Ogółem osoby niepełnosprawne
W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi
6.

Jednorazowe środki na

Ogółem osoby niepełnosprawne
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podjęcie działalności
gospodarczej

W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi
7.

8.

Refundacja kosztów
wyposażenia
i doposażenia
stanowiska pracy

Ogółem osoby niepełnosprawne

Zajęcia aktywizujące
z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy

Ogółem osoby niepełnosprawne

W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi

W

tym

z

zaburzeniami

psychicznymi
9.

Refundacja
wyposażenia
i doposażenia
stanowiska pracy oraz
podjęcie działalności
gospodarczej ze
środków PFRON i inne

Ogółem osoby niepełnosprawne

W

tym

z

psychicznymi

zaburzeniami

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Dotacja 1

Dotacja 1

Refundacja

Refundacja

2

0

Inne:

Inne:

Staż: 2

Staż 4

Dotacja 0

Dotacja 0

Refundacja
0

Refundacja
0

Inne 0

Inne 0

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

3.5. MIEJSKO-GMINNE ORAZ GMINNE OŚRODKI POMOCY
SPOŁECZNEJ
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej realizowanych przez gminę, należy organizowanie
i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym
rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób.
Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
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Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej,
w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego czy innymi specjalistycznymi
placówkami terapeutycznymi, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu
choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu
codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia
oraz w sprawach bytowych.
Pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które
wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi
świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia
takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy
pomocy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
a zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności,
prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie
w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie
kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy,
organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych
instytucji),
2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne,
wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja
działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie
dokumentów),
4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy,
pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie
i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów
psychicznych wynikających z pracy lub jej braku),
5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie
przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe),
6) usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologicznopedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego),
7) pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych
remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
8) zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć
rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich
zapewnionych.
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Na terenie powiatu drawskiego funkcjonują cztery miejsko gminne ośrodki
pomocy społecznej tj. w Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Kaliszu Pomorskim,
Złocieńcu oraz dwa gminne ośrodki pomocy społecznej tj. w Ostrowicach
i Wierzchowie. Ośrodki Pomocy Społecznej, które na poziomie gmin prowadzą
działania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej zobowiązane są do udzielania pomocy zarówno osobom
niepełnosprawnym, jak i ich rodzinom. Jednak ( niestety) podstawową formą pomocy są
świadczenia pieniężne jak zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny
zasiłek celowy oraz świadczenia niepieniężne, gdzie podstawą przyznania tych
świadczeń jest kryterium dochodowe, a także świadczenia opiekuńcze z tytułu
świadczeń rodzinnych.
Zestawienie za rok 2015
Lp

miasto i gmina

ilości świadczeń
wypłacanych
z tytułu choroby
psychicznej

ilości osób z
zaburzeniami
psychicznymi

1.

Czaplinek

1312

87

2.

Drawsko Pomorskie

273

21

3.

Kalisz Pomorski

60

5

4.

Złocieniec

2035

40

5.

Ostrowice

2

23

6.

Wierzchowo

636

42

Zestawienie za rok 2016
Lp

1.

miasto i gmina

Czaplinek

ilości świadczeń
wypłacanych
z tytułu choroby
psychicznej

ilości osób z
zaburzeniami
psychicznymi

1345

82

21

2.

Drawsko Pomorskie

294

18

3.

Kalisz Pomorski

52

7

4.

Złocieniec

2045

45

5.

Ostrowice

2

22

6.

Wierzchowo

660

43

3.6. GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmują
działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną.
W ramach gminnych komisji działają Gminne Zespoły do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizujące działania określone
w gminnych programach przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy rodzinie oraz
Punkty Informacyjno – Konsultacyjne: dla Osób
z Problemem Alkoholowym, dla Uzależnionych od Narkotyków, dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, które świadczą porady dla osób uzależnionych współmałżonków
i dorosłych dzieci, badania psychologiczne, skierowania do poradni uzależnień oraz
spotkania dla całej rodziny, porady prawne, porady psychologiczne, spotkania
terapeutyczne, konsultacje indywidualnych przypadków.
W roku 2016 w gminach:
Czaplinek - w 2016 roku z poradnictwa skorzystało 450 osób w tym: Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu – skorzystało 68 osób, udzielono 48
porad telefonicznych, Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. narkomanii – skorzystało 76 osób,
udzielono 18 porad telefonicznych, Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie – skorzystało 60 osób, udzielono 20 porad telefonicznych. Na dyżurach
Przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
skorzystało z porad 160 osób, w tym 100 osób telefonicznie. W 2016 roku Interdyscyplinarny
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie objął pomocą 119 osób, w tym 34 kobiety.
GKRPA odbyła 18 posiedzeń, na które wezwano łącznie 146 osób, z czego stawiło się 116
osób. Procedurą „Niebieskiej Karty” objęto 119 osób. Na terenie Gminy funkcjonowały: Grupy
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Wsparcia dla osób trzeźwiejących „AMETYST” i „HELP ME” oraz grupa wsparcia dla osób
współuzależnionych „AL.-ANON”.

Drawsko Pomorskie - objęto poradnictwem specjalistycznym około 200 osób
(wskazane osoby zgłaszały się do Punktu wielokrotnie). Programem Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi objęto 57 osób (300 porad). Programem
Przeciwdziałania Narkomanii objęto 41 osób.
3 punkty konsultacyjne:
- dla osób z problemami alkoholowymi – 1 terapeuta – 300 spotkań.
- dla osób uzależnionych od narkotyków – 1 terapeuta – 82 spotkania.
- do przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 psycholog, 1 pracownik socjalny – 99
spotkań. Zatrudnionych 4 specjalistów. Na terenie gminy funkcjonowało
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przystań”.
Kalisz Pomorski - 91 rodzin, w tym 238 osób objęto poradnictwem psychologa,
49 rodzin, w tym 52 osoby poradnictwem terapeuty, 23 rodziny procedurą „Niebieskiej
karty”. Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi objęto 500 osób,
a 30 osób Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Działa 1 punkt konsultacyjny,
w którym odbyło się: – 212 spotkań z psychologiem dla osób dorosłych, 199 spotkań
z psychologiem dla dzieci, 237 spotkań z terapeutą uzależnień. W punkcie
konsultacyjnym zatrudniony jest 1 terapeuta oraz 2 psychologów. Odbyły się
3 posiedzenia Zespołu i 88 posiedzeń grup roboczych Interdyscyplinarnego Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Funkcjonuje 1 grupa AA.
Złocieniec - poradnictwem specjalistycznym: psychologa, pedagoga, radcy prawnego,
terapeuty objęto – 202 osoby. Zespół Interdyscyplinarny objął pomocą 110 osób, w tym
39 kobiet. Procedurą „Niebieskiej Karty” objęto 110 osób. Programem Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi objęto 362 osoby, Programem Przeciwdziałania
Narkomanii objęto 57 osób. W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym zatrudnionych
jest 4 specjalistów. Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w grupach roboczych przeprowadził 162 spotkania. Na terenie gminy
funkcjonują 2 kluby abstynenta „Ametyst” i „Pomóż Mi”.
Ostrowice - liczba osób objętych przez GKRPA - 16. Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęto 625 osób, Gminnym
Programem Przeciwdziałania Narkomanii objęto 35 osób. 3 usługi zdrowotne dla
absolwentów Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu.
Wierzchowo Na terenie gminy funkcjonuje 1 Punkt Konsultacyjny czynny przez 3
godziny jeden raz w miesiącu. Zatrudniony jest 1 terapeuta. W okresie od kwietnia do
grudnia 2016 roku do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się 20 osób w tym 4 kobiety
i 16 mężczyzn. Udzielono 51 porad i konsultacji. W 2016 roku do GKRPA skierowano
20 wniosków ze wskazaniem osób do objęcia poradą i pomocą w zakresie leczenia od
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uzależnień alkoholowych. Objęto pomocą 12 osób dotkniętych problemem uzależnień
od alkoholu i udzielono 19 porad. W roku sprawozdawczym do Zespołu
Interdyscyplinarnego skierowano 11 „Niebieskich kart”, odnotowano 13 posiedzeń grup
roboczych i cztery posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

3.6 PODMIOTY REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
Centrum Integracji Społecznej to instytucja realizująca specjalistyczny program
pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem,
w określonym czasie. Działalność Centrum Integracji Społecznej została określona w
przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011
roku Nr 43, poz. 225, z późn. zm.). Celem podejmowanych działań jest reintegracja
społeczna i zawodowa grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
w ramach udzielanego wsparcia psychologicznego oraz przeszkolenia zawodowego.
Efektem ma być zdobycie przez uczestników umiejętności umożliwiających podjęcie
pracy u pracodawcy, działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólne
działanie m.in. w ramach spółdzielni socjalnej. Uczestnicy CIS to osoby
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z powodu bezrobocia, w tym
długotrwałego, oraz m.in. karalności, uzależnień, bezdomności, ubóstwa. Często
dodatkowo są dyskryminowani na rynku pracy z powodu wieku oraz niskiego poziomu
wykształcenia.
Stowarzyszenie SEMAFOR Międzygminne Centrum Integracji Społecznej
w Kaliszu Pomorskim/ Złocieniec

ZADANIA

ZASOBY
LUDZKIE/
TECHNICZNE

 organizacja różnorodnych form zatrudnienia
 aktywizacja zawodowa-kursy przyuczające do zawodu, praktyki u
pracodawców
 reintegracja społeczna
 spotkania ze specjalistami- psycholog/terapeuta uzależnień,
pedagog/doradca zawodowy pracownik socjalny spotkania i
wyjazdy integracyjne
 pomieszczenia przeznaczone na szkolenia, poradnictwo

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez MGOPS w Ostrowicach

ZADANIA

 realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych
 aktywizacja zawodowa - kursy zawodowe oraz staże zawodowe
zwiększające szanse na podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku
pracy
 warsztaty aktywizacji społecznej
 spotkania ze specjalistami- pracownik socjalny, psycholog,
psychoterapeuta, doradca
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Spółdzielnie Socjalne
Spółdzielnie Socjalne - mają na celu aktywizację zawodową i ułatwienie
zaistnienia na rynku pracy bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia
i rynku pracy, oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, a więc
bezdomnych, którzy realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
uzależnionych od alkoholu, którzy zakończyli program psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego, uzależnionych od narkotyków po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorych psychicznie – w rozumieniu
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zwalnianych z zakładów karnych,
mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców realizujących
indywidualny program integracji i osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Na terenie Powiatu Drawskiego funkcjonują spółdzielnie socjalne: „Promienista”,
„Odnowa”, „Galeria Smaków”, „ Galeria Natura”, Złocieniecka Spółdzielnia Socjalna.

4. PLACÓWKI EDUKACYJNE
4.1. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W DRAWSKU POMORSKIM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Obrońców Westerplatte 11
tel./ fax: 94 363 24 86
e-mail: ppp.drawsko@poczta.onet.pl

Poradnia udziela dzieciom (od momentu urodzenia) i młodzieży pomocy
psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu. Udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
związanej
z
wychowaniem
i
kształceniem
dzieci
i
młodzieży,
a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Do zadań Poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży,
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy
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psychologiczno – pedagogicznej,
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych,
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół
i placówek
w
zakresie
realizacji
zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych.
Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu
określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich
funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu
rozwiązania tego problemu.
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w
zakresie
zapobiegania
zaburzeniom psychicznym opracowuje i realizuje programy przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym.
Programy dla rodziców:
- zajęcia dla rodziców na temat przemocy seksualnej,
- program dla rodziców na temat przemocy domowej,
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
- jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi,
- błędy wychowawcze rodziców i ich wpływ na psychikę dziecka,
- jak radzić sobie z agresja i przemocą,
- reagowanie doraźne w sytuacjach przemocy,
- jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
- zapobieganie agresywnym zachowaniom dzieci,
- przemoc domowa- jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy,
- agresja i przemoc,
- narkotyki i dopalacze – zjawisko. Zagrożenia, rozpoznanie zachowań, profilaktyka.
Konferencja.
Programy dla nauczycieli i pedagogów:
- objawy przemocy domowej w zachowaniu dzieci,
- wykorzystywanie seksualne dzieci,
- zachowania trudne w wieku przedszkolnym,
- jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
- co jest ważne w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym,
- narkotyki i dopalacze – Zjawisko. Zagrożenia, rozpoznanie zachowań, profilaktyka,
Konferencja,
- alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) – diagnoza i system pomocy – Szkolenie.
Programy dla dzieci i młodzieży:
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- lęk, złość, agresja,
- złość, agresja, przemoc,
- rozpoznawanie i nazywanie uczuć,
- jak radzić sobie ze stresem,
- ,,dziękuję, nie”,
- emocje- uczucia,
- jak radzić sobie ze złością,
- jak radzić sobie z agresją własną i innych,
- potrafię sobie poradzić,
- agresja werbalna,
- jak radzić sobie z agresja i przemocą,
- przemoc - jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy.
Poradnia prowadzi działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla
dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników instytucji z terenu powiatu:
- program zajęć terapeutycznych dla dzieci z ADHD,
- organizowanie konferencji na temat promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom
psychicznym,
- realizowanie programów socjoterapeutycznych dla uczniów,
- doradztwo zawodowe dla uczniów z upośledzeniem umysłowym uczęszczających do
gimnazjum.
W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. zespoły
orzekające wydające:
1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwaną dalej opinią,
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
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ORZECZENIA O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

2014/2015

2015/2016

2016/2017

0

0

3

0

0

0

0

0

2

2

4

1

2

2

1

1

1

4

5

4

3

2

2

12

11

12

zaburzenia zachowania

zaburzenia emocjonalne
0
fobia szkolna

depresja młodzieńcza

zespół Aspergera

autyzm

stan po porodzie

epilepsja

choroby przewlekłe i wypadki
losowe

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim
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ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

2014/2015

2015/2016

2016/2017

14

12

8

9

22

12

72

83

55

78

79

37

30

19

6

42

37

31

2

3

3

15

6

4

6

8

1

2

6

3

niepełnosprawność ruchowa

zagrożenie niedostosowaniem
społecznym
niedostosowanie społeczne

upośledzenie w stopniu lekkim

upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym i znacznym
niepełnosprawność sprzężona

Autyzm, zespół Aspergera

Niewidzące,
niedowidzenie
Niesłyszące,
niedosłyszenie
zajęcia rewalidacyjno wychowawcze
zespołowe/indywidualne

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim
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4.2. ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNYCH
W BOBROWIE

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych
w Bobrowie
Bobrowo 7,
78-520 Złocieniec
tel/fax: 94 36 71 463
e-mail: soswbobrowo@interia.pl

Liczba uczniów uczęszczających do
Zespołu Placówek EdukacyjnoTerapeutycznych w Bobrowie

30.09.2015 r.

30.09.2016 r.

Przedszkole

6

38

Szkoła Podstawowa

27

36

Gimnazjum

11

18

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

19

17

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

4

11

RAZEM

67

120

Źródło: Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie

Uczniami Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie są
przede wszystkim dzieci i młodzież ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością
intelektualną. Przypadki zaburzeń psychicznych nie są częste i stanowią niewielki
odsetek uczącej się tam populacji. Ilość uczniów systematycznie wzrasta.
Dostępność do edukacji dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi jest pełna.
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie posiada w swojej
strukturze wszystkie etapy kształcenia – przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum,
szkołę przysposabiającą do pracy. Ponadto placówka prowadzi również Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy, a także realizuje wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka.
Na terenie powiatu drawskiego znajduje się również młodzieżowy ośrodek
wychowawczy dla dziewcząt, młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla chłopców
(niepubliczny) oraz ochotniczy hufiec pracy. W Drawsku Pomorskim i w Czaplinku
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działają branżowe szkoły I stopnia (dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe) dla
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.

5.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE
POWIATU DRAWSKIEGO
5.1. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„RADOŚĆ Z ŻYCIA” , KTÓRY PROWADZI OŚRODEK
REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY ( W DALSZEJ
CZĘŚCI ZWANY OREW) W GUDOWIE
Gudowo 15, 78-500 Drawsko Pomorskie
Placówka jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną niepubliczną
placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Radość z życia”. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków
autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiową na miarę
indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych. OREW przeznaczony jest dla
wychowanków od 0 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej,
wielodyscyplinarnej
pomocy
rehabilitacyjno
–
edukacyjnej
świadczonej
w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.
W OREW znajdują się wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym i głębokim.

5.2.STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA „NIKE”
ul. 3 Pułku Piechoty 2, 78-520 Złocieniec
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przy zachowaniu obowiązujących
przepisów przez współpracę z m.in.: poradniami i ośrodkami lecznictwa otwartego,
instytucjami i organizacjami powołanymi do działalności przeciwalkoholowej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innymi np. oświata, pomoc
społeczna itp.
Organizowanie obozów terapeutycznych, rajdów, wycieczek, imprez
rekreacyjno-sportowych o charakterze abstynenckim, organizowanie grup
psychoterapeutycznych, samopomocowych, wsparcia integracji rodzin pochodnych na
wzór AA, jako przedłużenie i poszerzenie ogólnie pojętego leczenia odwykowego dla
osób uzależnionych od alkoholu, działalność informacyjno-propagandowa na rzecz
trzeźwości rozwiązywania problemów alkoholowych na obszarze swojego działania,
prowadzenie punktów informacyjno- kontaktowych, telefonów zaufania itp.
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5.3.STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA „CARPE DIEM”
ul. Kościelna 2, 78- 520 Złocieniec
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji społecznej zagrożonych
wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób uzależnionych od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych oraz członków i ich rodzin, osób bezdomnych, chorych
psychicznie, osób bezrobotnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych. Celem jest
ochrona i promocja zdrowego stylu życia i zdrowia psychicznego, a także zapobieganie
patologiom społecznym i zaburzeniom psychicznym.

5.4. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „AMETYST”
ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek
Stowarzyszenie prowadzi m.in: świetlicę socjoterapeutyczną i rehabilitację
zajęciową
na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, dzieci zaniedbanych,
osieroconych, opuszczonych, opóźnionych w rozwoju, pochodzących z rodzin
bezrobotnych, wielodzietnych i patologicznych. Swoje cele realizuje przy zachowaniu
obowiązujących przepisów przez współpracę z poradniami i ośrodkami lecznictwa
otwartego,
instytucjami
i
organizacjami
powołanymi
dla
działalności
przeciwalkoholowej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

5.5. STOWARZYSZENIE „FILAR” W DRAWSKU POMORSKIM
ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
Stowarzyszenie swe cele realizuje między innymi poprzez: wielokierunkową
działalność zapobiegając wykluczeniu społecznemu, pomoc rodzinom i osobom
będącym w trudnej sytuacji życiowej, kształtowanie postaw prozdrowotnych zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży, działalność kulturalną, sportową i przede wszystkim szeroko
rozumianą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. ANALIZA SWOT
Analiza dostępności do świadczeń, leczenia, opieki i potrzeb osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie powiatu drawskiego.
Mocne strony
1. dobra infrastruktura medyczna i zapewnienie
dostępności do świadczeń i zorganizowanych
form
opieki
na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego
2. baza diagnostyczna „pierwszego kontaktu”:
poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w każdej
ze szkół zatrudniony jest pedagog lub psycholog,
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Słabe strony
1. brak poradni zdrowia psychicznego,
2. brak lekarza psychiatry,
3. brak lekarza o specjalności psychiatria dziecięca,
neurolog dziecięcy,
4. mała dostępność do psychologów dla osób dorosłych,
5.brak zewnętrznego finansowania do tworzenia
samodzielnych poradni,

powiatowy
zespół
ds.
orzekania
o niepełnosprawności,
3. bliski dojazd do wojewódzkich ośrodków
specjalistycznych,
4. brak
rejonizacji
udzielania
świadczeń
zdrowotnych,
5. na terenie powiatu zlokalizowane są: powiatowy
środowiskowy dom samopomocy,
poradnia
terapii uzależnień, dom pomocy społecznej dla
osób przewlekle chorych psychicznie,
6. dobry dostęp do odpowiedniej edukacji
integracyjnej i specjalnej: przedszkola, szkoły
podstawowe i zawodowe; OREW i Zespół
Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych,
7. zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej - przez samorządy gminne – do
ośrodków kształcenia,
8. zapewnienie
transportu
dla
uczestników
środowiskowego domu samopomocy,
9. udzielanie informacji o prawach i ulgach osób
niepełnosprawnych,
10. organizowanie kiermaszów i wystaw twórczości
osób niepełnosprawnych,
11. organizowanie
heppeningów,
imprez
integrujących osoby z zaburzeniami psychicznymi
ze środowiskiem lokalnym,
12. realizacja projektów systemowych, których
beneficjentami są osoby niepełnosprawne (w tym
osoby z zaburzeniami psychicznymi)
13. dobra
współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi,
Szanse
1. niewielka liczba osób ze zdiagnozowanymi
zaburzeniami psychicznymi,
2. większa ilość specjalistów zatrudnionych
w instytucjach powiatowych,
3. zaktywizowanie
osób
niepełnosprawnych
poprzez udział w różnych formach wsparcia
udzielanych w ramach projektów,
4. zwiększenie
świadomości
pracodawców
w zakresie ulg i korzyści płynących
z
zatrudniania
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi i upośledzeniem umysłowym,
5. zwiększenie nakładów i działań w kierunku
aktywizacji zawodowej i społecznej tej grupy,
6. utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
7. możliwość pozyskania dodatkowych środków
(np. PFRON, EFS, budżet państwa),
8. aktywne włączenie się gmin w diagnozę
środowiskową i rozwiązywanie problemów tej
grupy społecznej.
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6. brak powiatowego telefonu zaufania,
7. brak dziennego ośrodka wsparcia dla osób starszych
w tym z chorobą otępienną i Alzheimera,
8. brak mieszkań chronionych dla osób psychicznie
chorych i upośledzonych umysłowo,
9. brak zakładu pracy chronionej na terenie powiatu,
10. brak zakładu aktywizacji zawodowej,
11. brak spółdzielni socjalnych,
12. niewielka ilość osób z zaburzeniami pozostająca
w zatrudnieniu.

Zagrożenia
1. brak źródeł finansowania do realizacji zadań
ujętych NPOZP,
2. znacznie większa zachorowalność w innych
obszarach,
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. zamykanie się/izolowanie - osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzin,
7. wykluczenie społeczne,
8. możliwy wzrost liczby osób z zaburzeniami
psychicznymi będących w skutek rozwoju
cywilizacyjnego (np. długotrwałe bezrobocie,
ubóstwo, przemoc, alkohol, narkotyki),
9. brak kontraktów ze specjalistami w celu realizacji
NPOZP.

7. CELE I ZADANIA REALIZOWANE W POWIECIE DRAWSKIM
WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
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 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz.U. z 2017r.,
poz. 882 ze zm.).
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Cele programu oraz harmonogram zadań
1. Cel główny: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb

Cel
szczegółowy

Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Zadanie

Realizacja

Odpowiedzialny za
realizację

Termin
realizacji

Finansowanie

1.

Opracowanie lokalnego
programu zwiększenia
dostępności i zmniejszenia
nierówności w dostępie do
różnych form środowiskowej
psychiatrycznej opieki
zdrowotnej, w tym rozwoju
Centrum Zdrowia
Psychicznego (CZP) oraz
placówek psychiatrycznej
opieki zdrowotnej dla dzieci
i młodzieży w powiecie

Program jest załącznikiem
Nr 1 do Powiatowego
Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla
Powiatu Drawskiego na
lata 2017-2022

Zespół Koordynujący

Zrealizowano

Bez kosztów

2.

Utworzenie CZP

Podjęcie działań w
kierunku utworzenia CZP

Samorząd
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Narodowy Fundusz
Zdrowia, Powiat
Drawski

Lata 20182022

Bez kosztów
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Cel
szczegółowy

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
Zadanie

Realizacja

Odpowiedzialny
za realizację

Termin
realizacji

Finansowanie

DPS, PDDSOR-K, WTZ,
PCPR,

Realizacja
ciągła

Budżet Powiatu,
Budżet
Województwa,
PFRON,

1.

Aktualizacja poszerzenia,
zróżnicowania
i unowocześniania pomocy
i oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi, w zakresie
pomocy: bytowej,
mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy środowiskowej

Realizacja programów
aktywizujących osób,
dofinansowania ze
środków PFRON

2.

Wspieranie finansowe
projektów organizacji
pozarządowych służących
rozwojowi form oparcia
społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie konkursów na
realizację zadania
publicznego

Starostwo
Powiatowe
w Drawsku
Pomorskim

2017-2022

Budżet Powiatu

3.

Zwiększenie udziału
zagadnień pomocy osobom
z zaburzeniami psychicznymi
w działalności powiatowych
centrów pomocy rodzinie

Realizacja zadań
z zakresu rehabilitacji
społecznej:
- dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu się
i technicznych,
- dofinansowanie
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turnusów
rehabilitacyjnych dla osób

PCPR

Realizacja
ciągła

PFRON,
Budżet PCPR

niepełnosprawnych i ich
opiekunów,
- dofinansowanie
zaopatrzenia
w przedmioty
ortopedyczne, środki
pomocnicze
i sprzęt rehabilitacyjny
dla osób
niepełnosprawnych,
- Punkt Interwencji
Kryzysowej (psycholog,
radca prawny),
- terapia.

Cel
szczegółowy

1.

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
Zadanie

Realizacja

Zwiększenie dostępności
rehabilitacji zawodowej,
organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń
zawodowych dla osób
niepełnosprawnych, w tym
z zaburzeniami psychicznymi

- Poradnictwo zawodowe
dla osób
niepełnosprawnych
z zaburzeniami
psychicznymi
- Diagnoza bezrobotnych
i poszukujących pracy
osób z zaburzeniami
psychicznymi
- Organizowanie szkoleń
zawodowych dla osób
niepełnosprawnych
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Odpowiedzialny
za realizację
PUP

Termin
realizacji
Realizacja
ciągła

Finansowanie
PUP

2.

3.

z zaburzeniami
psychicznymi
w zawodach
deficytowych
prowadzenie kampanii
- Organizowanie
szkoleniowo-informacyjnej
konferencji oraz szkoleń
adresowanej do pracodawców dla pracodawców
promującej zatrudnianie osób - Przygotowywanie dla
niepełnosprawnych, w tym
pracodawców materiałów
z zaburzeniami psychicznymi informacyjnych
promujących zatrudnianie
osób z zaburzeniami
psychicznymi
- Kampania w mediach
zwiększenie udziału
- Pośrednictwo pracy dla
zatrudnienia osób
bezrobotnych
z zaburzeniami psychicznymi i poszukujących pracy
w działalności powiatowych
osób z zaburzeniami
urzędów pracy (PUP)
psychicznymi
- Współorganizacja oraz
uczestnictwo w targach
pracy
- Organizowanie miejsc
stażowych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi
- Organizowanie spotkań
informacyjnych dla osób
niepełnosprawnych
z zaburzeniami
psychicznymi, które są
zainteresowane
rozpoczęciem własnej
38

PUP

Realizacja
ciągła

PUP

PUP

Realizacja
ciągła

PUP

działalności gospodarczej
- Promocja zasad
ekonomii wśród osób
niepełnosprawnych
z zaburzeniami
psychicznymi (tworzenie
spółdzielni socjalnych,
zatrudnienia
w spółdzielniach
socjalnych)

Cel
szczegółowy

Skoordynowanie dostępnych form opieki
Zadanie

Realizacja

1.

Powołanie lokalnego zespołu
koordynującego realizację
Programu

Podjęcie uchwały w
sprawie powołania
Powiatowego Zespołu
Koordynującego
realizację zadań
określonych
w Narodowym Programie
Ochrony Zdrowia
Psychicznego

2.

Opracowanie lokalnego
programu ochrony zdrowia
psychicznego

Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Powiatu
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Odpowiedzialny
za realizację
Zarząd Powiatu
Drawskiego

Termin
realizacji
Zrealizowano

Finansowanie

Zespół
Koordynujący

Zrealizowano

Bez kosztów

Bez kosztów

3.

4.

Cel
szczegółowy

Drawskiego na lata 20172022
Realizacja, koordynowanie
Zgodnie
i monitorowanie lokalnego
z harmonogramem zadań
programu ochrony zdrowia
PPOZP na lata 2017-2022
psychicznego
oraz coroczne
sprawozdania
Przygotowanie
Opracowanie
i udostępnienie mieszkańcom przewodnika w formie
oraz samorządowi
papierowej i/lub
województwa
elektronicznej.
aktualizowanego corocznie
Udostępnienie
przewodnika informującego o mieszkańcom
lokalnie dostępnych formach i samorządowi
opieki zdrowotnej, pomocy
województwa
społecznej i aktywizacji
aktualizowanego
zawodowej dla osób
corocznie przewodnika
z zaburzeniami psychicznymi

2017-2022

Bez kosztów

Realizacja ciągła
w czasie trwania
programu

Budżet Powiatu

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom
Zadanie

1.

Podmioty
odpowiedzialne
za realizację
zadań wskazane
w PPOZP
Wydział Ochrony
Zdrowia i Spraw
Społecznych przy
pomocy Zespołu
Koordynującego
PPOZP

Realizacja

Odpowiedzialny
za realizację
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Drawsku
Pomorskim z filią
w Czaplinku oraz
placówki
oświatowe

Wspieranie rozwoju dzieci
Zgodnie z zakresem
i młodzieży przez poradnie
działania placówki
psychologiczno-pedagogiczne
przez udzielanie dzieciom
i młodzieży oraz rodzicom
pomocy psychologicznopedagogicznej
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Termin
realizacji
Realizacja ciągła

Finansowanie
Środki własne
realizatorów
zadań

2.

Udzielanie pomocy
psychologicznopedagogicznej dzieciom
i młodzieży w przedszkolach,
szkołach i placówkach

Indywidualne terapie
i psychoterapie
prowadzone przez
Poradnię PsychologicznoPedagogiczną.
Działania psychologów
i pedagogów w szkołach,
w których organem
prowadzącym jest Powiat
Drawski
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Dyrektorzy
placówek
powiatowych,
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Drawsku
Pomorskim

Realizacja ciągła

Środki własne
realizatorów
zadań

8. MONITORING, EWALUACJA I FINANSOWANIE
Do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2017 – 2022 powołano lokalny Zespół Koordynujący w składzie:

1) Joanna Kołodziejska – Podinspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Spraw
Społecznych
Starostwa
Powiatowego
w
Drawsku
Pomorskim
– Przewodnicząca Zespołu Koordynującego,
2) Jolanta Banaszek – Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
3) Alicja Krycka – Sumińska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Drawsku Pomorskim,
4) Urszula Bolewicz – Przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych,
5) Wioletta Kubik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Drawsku Pomorskim,
6) Henryk Andrałojć – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku
Pomorskim,
7) Wioletta Smolich – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
8) Joanna Orzepowska – Kierownik Powiatowego Dziennego Domu
Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim,
9) Magda Madalińska – Dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny
w Drawsku Pomorskim,
10) Krystian Ignacak – Dyrektor Zespołu Placówek EdukacyjnoTerapeutycznych w Bobrowie.
Skład Zespołu został ustalony w sposób zapewniający właściwą reprezentację
samorządu powiatu, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego, organizacji pozarządowych. Program będzie podlegał ewaluacji
w oparciu o dane zebrane przez Zespół podczas monitoringu.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, podmioty realizujące program, przesyłają ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do 15 maja, roczne sprawozdania
z wykonania zadań wynikających z Programu, zrealizowanych w roku poprzednim.

Źródła finansowania zadań Programu
- środki własne Powiatu Drawskiego,
- środki własne realizatorów zadań,
- środki NFZ, w ramach zawartych kontraktów,
- środki pozabudżetowe,
- środki w formie dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- środki PFRON.

9. PODSUMOWANIE
Cele strategiczne Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Drawskiego na lata 2017 – 2022 wynikają z priorytetów określonych w Narodowym
Programie Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
Program bazuje na istniejącej infrastrukturze społecznej i ochrony zdrowia oraz
organizacjach realizujących zadania z obszaru obejmującego zadania dotyczące zdrowia
psychicznego.
Program ma charakter otwarty i może być modyfikowany w miarę pojawiających
się potrzeb oraz możliwości finansowych i organizacyjnych. W programie położono
nacisk na upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych, zadania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz budowanie
partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami realizującymi program.
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Załącznik nr 1
do Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Drawskiego na lata 2017-2022

Program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do
różnych form środowiskowej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form
niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego

Odwołując się do Analizy SWOT, na terenie powiatu drawskiego występuje brak
dostępności do stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Nie funkcjonują
placówki świadczące usługi medyczne z zakresu zdrowia psychicznego. Powiat nie
dysponuje odpowiednią bazą lokalową, kadrową i środkami finansowymi na
organizację tak wszechstronnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na terenie powiatu znajduje się kilka prywatnych psychiatrycznych praktyk lekarskich
(Tab.1). Najbliższe poradnie zdrowia psychicznego funkcjonują w sąsiednich miastach
powiatowych tj. w Wałczu, Łobzie, Świdwinie, Białogardzie i Szczecinku natomiast
najbliższe oddziały psychiatryczne znajdują się w Wałczu, Szczecinku, Szczecinie,
Koszalinie i Białogardzie (Tab. 2).
Głównym atutem powiatu są inne formy opieki i pomocy niezbędnej do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin. Na terenie powiatu funkcjonuje wiele placówek wspierających osoby
z zaburzeniami psychicznymi tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku
Pomorskim z filią w Czaplinku, Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, Powiatowy
Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku
Pomorskim z filią w Złocieńcu, Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu, powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Zespół Placówek EdukacyjnoTerapeutycznych w Bobrowie, tj.:
Bobrowo 7, 78-520 Złocieniec
- SOSW w Bobrowie Szkoła Podstawowa Specjalna,
- Specjalne Gimnazjum,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
- Internat,
- Internat w Złocieńcu,
Drawsko Pomorskie ul. Seminaryjna 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
- Przedszkole Specjalne,
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- ORW,
- Filia Szkoły Podstawowej,
- Gimnazjum Specjalne,
-Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
Czaplinek – ul. Wałecka 57, 78-550 Czaplinek
- Przedszkole Specjalne,
- Warsztat Terapii Zajęciowej,
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Działają także organizacje pozarządowe,
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

które

świadczą

pomoc

dla

osób

Cele programu
Cel główny:
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do
ich potrzeb.
Cel szczegółowy:
Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
w powiecie drawskim. Wsparcie lokalnej wspólnoty i uczestnictwo w jej życiu.
Zadania:
1. Podejmowanie działań na rzecz utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego dla
dorosłych oraz dzieci,
2. Zwiększenie dostępności do środowiskowej opieki psychiatrycznej.
3. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych
przez podmioty pomocy społecznej, edukacji oraz integracji i reintegracji
społecznej.
4. Monitoring opieki wsparcia psychiatrycznego dla powiatu drawskiego.
Efekty:
1. Poprawa wskaźników zdrowotnych oraz utrzymanie dobrych tendencji
w zakresie opieki psychiatrycznej.
2. Społeczna integracja, przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu osób
chorych psychicznie.
3. Poprawa jakości życia osób chorych psychicznie.
4. Uruchomienie się z inicjatyw i zasobów lokalnej społeczności na rzecz ochrony
zdrowia psychicznego.
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Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego na terenie powiatu jest zaleceniem
organizacyjnym wprowadzonym przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego
2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20172022 (Dz.U. z 2017 r., poz. 458). Realizacja tego zadania zależy w dużej mierze od
sposobu kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ oraz możliwości
inwestycyjnych powiatu i innych podmiotów zaangażowanych w rozwój opieki
psychiatrycznej. Dużą przeszkodą w realizacji planów dostosowania opieki
psychiatrycznej do zalecanych rozwiązań organizacyjnych
jest również
niewystarczająca liczba personelu medycznego, w tym lekarzy specjalistów w zakresie
psychiatrii.
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w powiecie drawskim należy przyjąć
jako dążenie docelowe do realizacji w przyszłych latach zgodnie z możliwościami
jednostek powiatu drawskiego i możliwościami kadrowymi. Aktualnie brak jest
odpowiedniej infrastruktury i kadr do wykorzystania. Przy obecnych zasobach
organizacyjnych należy skupić się na możliwości udzielania pomocy doraźnej
w sytuacjach kryzysu psychicznego przez instytucje pomocy społecznej, placówki
edukacyjne i podmioty integracji i reintegracji społecznej oraz udzielania konsultacji
psychiatrycznych.

Tab. 1. Prywatna psychiatryczna praktyka lekarska na terenie powiatu drawskiego
Nazwa

Adres

Telefon

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Sylwia Kalinowska

Ova Med. Sp. z o.o.
ul. Polna 1
78-500 Drawsko Pomorskie

94 363 59 26

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Małgorzata Złotnicka

Ova Med. Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 19
78-550 Czaplinek

94 375 30 73

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Magdalena Fesio

Poradnia Lekarza Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
ul. Piłsudskiego 17
78-520 Złocieniec

94 333 39 60

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
Zdzisław Bociąg

NZOZ „Medica”
ul. Plac 650-lecia 1
78-520 Złocieniec

604 053 989
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Tab. 2. Placówki świadczące pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
Poradnie Zdrowia Psychicznego
Nazwa

Adres

Telefon

Poradnia Zdrowia
Psychicznego J. Molęda, H.
Iżyk,

ul. Kościuszkowców 10,
78-600 Wałcz

67 387 37 21

107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ

ul. Kołobrzeska 44,
78-600 Wałcz

261 47 28 39

Przychodnia Rodzinna VIOZAL Zaleska Violetta

ul. Drawska 38,
78-300 Świdwin

883 06 86 56

NZOZ "Intermed" Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 66,
73-150 Łobez

91 852 42 91

Centrum Dializa Sp. z o.o.

ul. Chopina 29,
78-200 Białogard

94 311 37 74,
94 311 37 02

NZOZ "Salus"

ul. Kościuszki 38c,
78-400 Szczecinek
ul. Polna 24,
78-400 Szczecinek

94 372 34 13

Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska SPZOZ

94 374 39 11

Oddziały Psychiatryczne
107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ

ul. Kołobrzeska 44,
78-600 Wałcz

261 47 28 79

NZOZ "Salus"

ul. Kościuszki 38c,
78-400 Szczecinek
ul. Sarzyńska 9,
75-642 Koszalin
ul. Chopina 29,
78-200 Białogard

94 372 34 13

Medison Sp. z o.o.
Centrum Dializa Sp. z o.o.

94 347 07 54
94 312 02 72,
94 311 37 02

SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im.
Prof. Tadeusza
Sokołowskiego PUM

ul. Broniewskiego 26,
70-001 Szczecin

91 454 06 53

SPSZOZ - Zdroje

ul. Mączna 4,
71-899 Szczecin

91 880 61
77, 174, 179

Termin realizacji programu
Program będzie realizowany w latach 2017-2022.
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