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I. Wstęp.
Zdrowie psychiczne to termin trudny do zdefiniowania. Może on oznaczać nie tylko brak
chorób psychicznych, ale także ogólne dobre samopoczucie. Według Kazimierza Dąbrowskiego,
polskiego psychologa, psychiatry i filozofa, twórcy teorii dezintegracji pozytywnej oraz pioniera ruchu
higieny psychicznej, zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego
rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości,
aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego1.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – zdrowie psychiczne to nie tylko brak
zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze swojego potencjału,
potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna do miłości, twórczości i efektywnej pracy, jest w stanie
funkcjonować w społeczeństwie.
W naszym kraju zaburzenia psychiczne ciągle kojarzą się z izolacją, zamkniętym zakładem
opieki, szpitalem psychiatrycznym. Tymczasem osób cierpiących na różnego typu dolegliwości
psychiczne jest coraz więcej. Bardzo często zdarza się, że osoby te nie uzyskują należnej pomocy,
gdyż nie wiedzą, do kogo powinni się zgłosić. Problemem jest także powrót osób, które przebyły
chorobę psychiczną, do społeczeństwa. Dlatego tak ważna dla zdrowia psychicznego jest profilaktyka.
To przede wszystkim wiedza na temat zaburzeń i chorób psychicznych, która pozwala lepiej
zrozumieć, co dzieje się z nami i z otoczeniem. To także nauka radzenia sobie ze stresem, którego
w dzisiejszych czasach nie sposób uniknąć.
Zaburzenia psychiczne stanowią ogromne obciążenie dla osób, u których występują, a także
dla ich rodzin. Mogą przyczyniać się do braku zatrudnienia, zmniejszonej wydajności pracy, wzrostu
przestępczości, patologii społecznych, przemocy domowej, wypadków oraz samobójstw. W 2009 r.
ma terenie powiatu prudnickiego odnotowano 15 samobójstw (1 kobieta, 14 mężczyzn) i 1 próbę
samobójczą (1 kobieta). W 2010 r. odnotowano 7 samobójstw (2 kobiety, 5 mężczyzn) i 4 próby
samobójcze (2 kobiety, 2 mężczyzn). W 2011 r. odnotowano 10 samobójstw (10 mężczyzn) i 2 próby
samobójcze (2 mężczyzn). W I połowie 2012 r. odnotowano 5 samobójstw ( 1 kobieta, 4 mężczyzn)
i 1 próbę samobójczą ( 1 kobieta). Z powyższych danych wynika, że liczba samobójstw w naszym
powiecie utrzymuje się na stałym poziomie i dotyczy głównie mężczyzn.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz. 1375 ), która w preambule uznaje, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem
osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków
państwa.
Zgodnie z art. 1 ust 1 i 2 ww. ustawy, ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. 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.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 tejże ustawy, ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację
zadań dotyczących w szczególności:
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym;
3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

1

Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne, Warszawa 1979, s. 34
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Zadania te są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego, ustanowionym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 24, poz. 128).
Program określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla
zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz
zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie określa następujące cele główne i szczegółowe Programu:
1) w zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym:
a) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
b) zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
c) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego;
2) w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym:
a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
c) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;
3) w zakresie rozwoju badań naukowych i systemów informacji z zakresu zdrowia psychicznego:
a) przekrojowe i długoterminowe epidemiologiczne oceny wybranych zbiorowości
zagrożonych występowaniem zaburzeń psychicznych,
b) promocja i wspieranie badań naukowych w dziedzinie zdrowia psychicznego,
c) unowocześnienie i poszerzenie zastosowania systemów statystyki medycznej,
d) ocena skuteczności realizacji Programu.
Prowadzenie działań określonych w Programie należy do zadań własnych samorządów
województw, powiatów i gmin oraz zadań Narodowego Funduszu Zdrowia i ministrów właściwych
ze względu na charakter działań określonych w programie.
W związku z powyższym opracowany został Powiatowy Program Zdrowia Psychicznego
na lata 2012-2015, którego celem jest analiza sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu
prudnickiego, jak również potrzeb i dostępności do świadczeń skierowanych do osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz wyznaczenie kierunków działań samorządu powiatowego, zmierzających do
ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu.

II. Charakterystyka Powiatu Prudnickiego.
Teren powiatu prudnickiego położony jest w południowej części województwa opolskiego,
u podnóża Sudetów, na pograniczu dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu Głubczyckiego i Gór
Opawskich. Powierzchnia powiatu wynosi 572 km2 (6,08 % powierzchni województwa) i tworzą ją
gminy: Prudnik, Biała, Głogówek oraz Lubrza. Na terenie powiatu prudnickiego znajdują się trzy
miasta: Prudnik, Biała i Głogówek oraz 86 miejscowości wiejskich.
Liczba ludności powiatu prudnickiego to 58 509 mieszkańców (5,7 % ludności województwa),
z czego 30 390 to kobiety, a 28 119 mężczyźni. Gęstość zaludnienia to 102 osoby/km2 ( w 2008 r. 103
osoby/km2, w 2009 r. 103 osoby/km2). Dla porównania wskaźnik zagęszczenia ludności
w województwie opolskim wynosi 109 osób/km2 ( w 2008 r. 110 osób/km2, w 2009 r. 110 osób/km2).
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Tabela 1 Liczba mieszkańców powiatu prudnickiego według płci.
Gminy
ogółem
28836

Ludność
kobiety
15107

Biała

11237

5843

5394

Głogówek

14013

7162

6851

Lubrza

4423

2278

2145

Razem

58509

30390

28119

Prudnik

mężczyźni
13729

Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Tabela 2 Gęstość zaludnienia na l km2 .
Miasto - Gmina Lp
Powiat
1 Miasto i Gmina Biała
2 Miasto i Gmina Głogówek
3 Miasto i Gmina Prudnik
4 Gmina Lubrza
5 Powiat Prudnicki

Gęstość zaludnienia
(na 1 km2)
57
82
236
53
102

Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Tabela 3. Ludność powiatu prudnickiego według wieku.
Przedział
wiekowy

0-2
lata

3-6

7-12

1315

1618

Powiat
1585 2009 3267 1974 2277
Prudnicki
w tym
776
979
1577 977
1060
kobiety
Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

1924

2529

3039

4049

5059

6064

65 i
więcej

5348

4801

8309

7927

8693

3310

9009

2652

2446

4130

3958

4330

1782

5723

W powiecie prudnickim liczba urodzeń dzieci zwiększa się od 2008 r. W 2010 r. było 540
urodzeń ( w 2008 r. 519 urodzeń, w 2009 r. 530 urodzeń). Liczba zgonów w powiecie prudnickim w
2010 r. wyniosła 626 ( w 2008 r. – 664 zgony, w 2009 r. – 647 zgonów). Większa liczba zgonów niż
urodzeń jest przyczyną utrzymującego się ujemnego przyrostu naturalnego, który wyniósł w 2010 r.
(- 86). W 2008 r. przyrost naturalny wyniósł (-145), a w 2009 r. (-117).
Liczba ludności w wieku mobilnym (18-44 lata) wyniosła w 2010 r. 23 091 osób – czyli 62 %
ludności w wieku produkcyjnym. Liczba pracujących kobiet wyniosła 4 568 osób – co stanowiło 54 %
ogółu pracujących w 2010 r. Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym wynosi 56,4 ( w województwie opolskim 52,1 ).
Tabela 4. Ludność powiatu prudnickiego w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym.
Grupy wiekowe
Kobiety
Wiek przedprodukcyjny
4997
Wiek produkcyjny
17888
Wiek poprodukcyjny
7505
Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Mężczyźni
5306
19527
3286

Ogółem
10303
37415
10791

Niekorzystnie przedstawia się prognoza ludności w powiecie prudnickim na lata 2015-2035,
według której liczba mieszkańców powiatu będzie systematycznie spadać. Wśród przyczyn tego
niekorzystnego zjawiska są migracje ludności związane z poszukiwaniem pracy oraz ujemny przyrost
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naturalny. W 2010 r. liczba zameldowań na terenie powiatu prudnickiego wyniosła 539,
a wymeldowań 676 ( 321 wymeldowań do innym miast, 138 wymeldowań za granicę). Saldo migracji
wyniosło (-137).
Tabela 5. Prognoza ludności powiatu prudnickiego w latach 2015-2035.
2010 r.
2015 r.
2020 r.
58 509
56 900
55 600
Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

2025 r.
54 400

2030 r.
52 900

2035 r.
51 200

Ludność według płci i wieku w latach 2010 i 2035

Źródło: „Statystyczne Vademecum Samorządowca, Województwo opolskie”, Urząd Statystyczny w Opolu, 2011 r.

Liczba bezrobotnych w powiecie prudnickim w 2010 r. wyniosła 3464 osoby, z czego 1719
osób to kobiety (49,6 %), a 176 osób to osoby niepełnosprawne (5%). Stopa bezrobocia
rejestrowanego wyniosła 18,6%. Jest ona znacznie wyższa od stopy bezrobocia w województwie
opolskim, która wyniosła w 2010 r. 13,6 %.
Najwięcej osób bezrobotnych było w grupie wiekowej 25-34 lat, najmniej w grupie wiekowej
55 lat i więcej. Biorąc pod uwagę wykształcenie największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a najmniejszą grupę osoby z wykształceniem wyższym.
Tabela 6. Bezrobotni zarejestrowani według wieku i poziomu wykształcenia.
Ogółem

3464

24 lata i
mniej
776
wyższym

25-34
912
zawodowym
(łącznie z
policealnym)

3464
282
601
Źródło: GUS wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

W wieku
35-44
623
Z wykształceniem
ogólnokształcącym

385

45-54

55 lat i więcej

740

413

zasadniczym
zawodowym

1107

gimnazjalnym,
podstawowym,
i niepełnym
podstawowym
1089
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III. Instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie powiatu prudnickiego.
1.

Instytucje ochrony zdrowia.

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
w Prudniku
Na terenie powiatu prudnickiego specjalistyczne usługi z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień realizowane są w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej tj. przez Poradnię Zdrowia
Psychicznego i Poradnię Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku. Nie ma natomiast
placówek lecznictwa stacjonarnego (oddziałów psychiatrycznych). Pacjenci wymagający hospitalizacji
kierowani są do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach oraz do Wojewódzkiego
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu.
Poradnie działają w strukturze Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku. Siedziba poradni
mieści się przy ul. Kościuszki 55A. Pracują przez 5 dni w tygodniu.
Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy leczenie zaburzeń psychicznych typu:
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia zachowania,
- zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
- schizofrenia,
- upośledzenie umysłowe,
- zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.
W Poradni Zdrowia Psychicznego jest zatrudnionych dwóch lekarzy psychiatrów i jeden psycholog
kliniczny.
Do zadań Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu należy:
- terapia grupowa osób uzależnionych,
- detoksykacja przed terapią właściwą,
- praca z rodzinami pacjentów,
- udzielanie pomocy rodzinom, które uwikłały się w uzależnienie swoich partnerów, dzieci
rodziców,
- po ukończeniu terapii grupowej prowadzenie indywidualnych programów terapii.
W Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu jest zatrudnionych dwóch terapeutów
uzależnień, jeden certyfikowany terapeuta uzależnień, jeden specjalista terapii uzależnień, dwóch
psychologów klinicznych i jeden lekarz psychiatra.
W 2011 r. w Poradni Zdrowia Psychicznego udzielono 4013 porad, w tym 3166 porad
lekarskich, 847 porad psychologicznych. U 21 pacjentów odbyły się wizyty w środowisku chorego.
Tabela 7. Ilość porad udzielonych w Poradni Zdrowia Psychicznego w latach 2009 – 2011.
Wyszczególnienie
2009 rok
2010 rok
2011 rok
Ogółem liczba
4957
5277
4013
wszystkich porad
Porady udzielone przez
4322
4643
3166
lekarza
Porady udzielane przez
psychologa
635
634
847
Wizyty w środowisku
chorego

21

24

21

7

Skierowanie do
stacjonarnych
placówek
psychiatrycznych i
odwykowych

32

28

26

Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Zdrowia Psychicznego w Prudniku.

Tabela 8. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w latach 2009 – 2011.
Rozpoznanie

2009

2010

2011

ogółem

mężczyźni

ogółem

mężczyźni

ogółem

mężczyźni

1015
100

366
8

971
99

362
8

922
90

352
7

74

16

71

14

69

13

125
21

20
15

121
15

18
10

119
15

17
10

41
47

14
18

31
40

12
14

30
37

11
13

10
467

10
247

8
509

4
266

8
487

4
262

4

3

3

2

3

2

6

2

4

2

4

2

85

11

43

9

41

8

31
0
0

2
0
0

0
21
0

0
3
0

0
20
19

0
3
0

4
0
0
0
0
0
6
0
Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Zdrowia Psychicznego w Prudniku.

0
5

0
0

Ogółem
Organiczne zaburzenia
niepsychotyczne
Organiczne zaburzenia
psychotyczne
schizofrenia
Inne zaburzenia psychotyczne
i urojeniowe
Epizody afektywne
Depresje nawracające i zaburzenia
dwubiegunowe
Inne zaburzenia nastroju
Zaburzenia nerwicowe związane
ze stresem i somatoformiczne
Zespoły behawioralne związane
z zaburzeniami odżywiania
Inne zespoły behawioralne
związane z zaburzeniami
fizjologicznymi i czynnikami
fizycznymi
Zaburzenia osobowości
i zachowania dorosłych
Upośledzenie umysłowe
Całościowe zaburzenia rozwojowe
Pozostałe zaburzenia rozwoju
psychicznego
Nieokreślone zaburzenia psychiczne
Obserwacja stanu psychicznego

W 2011 r. w powiecie prudnickim do Poradni Zdrowia Psychicznego zgłosiły się 922 osoby
( 1,58 % mieszkańców powiatu), w tym 570 kobiet i 352 mężczyzn. Jak wynika z powyższych danych,
ok. 62 % osób leczonych w poradni to kobiety, które przede wszystkim chorują na następujące
schorzenia:
- organiczne zaburzenia niepsychotyczne – 92 %
- organiczne zaburzenia psychotyczne – 81 %
- schizofrenia – 86 %
- epizody afektywne – 63 %
- depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe – 65 %
- zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych – 80%
U mężczyzn najczęściej diagnozowanymi schorzeniami były:
- zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne – 54 %
- inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe – 67 %.
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Tabela 9. Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych w latach 2009 – 2011 z podziałem na
zamieszkałych na wsi
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
ogółem mężczyźni ogółem mężczyźni ogółem mężczyźni
Ogółem
1015
366
971
362
922
352
Osoby zamieszkałe na wsi
320
121
310
114
280
112
Opieka czynna
928
350
890
340
885
320
Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Zdrowia Psychicznego w Prudniku.

Tabela 10. Leczeni wg wieku z zaburzeniami psychicznymi w latach 2009 – 2011.
Leczeni w latach
Wyszczególnienie
2009
2010
Osoby ogółem
Osoby ogółem
Leczeni razem
1015
971
0-18
4
3
19-29
71
68
30-64
904
866
65 i więcej
36
34
Leczeni po raz pierwszy
223
208
z liczby ogółem
0-18
2
2
19-29
19
15
30-64
196
186
65 i więcej
6
5

2011
Osoby ogółem
922
3
62
828
29
206
2
13
187
4

Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Zdrowia Psychicznego w Prudniku.

Z powyższych danych wynika, że 30 % pacjentów poradni stanowiły osoby zamieszkałe na wsi,
natomiast 70 % pacjentów to mieszkańcy miast. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią pacjenci
w przedziale 30-64 lat, czyli w wieku produkcyjnym.

Sprawozdanie z działalności Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

W 2011 r. w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu udzielono 3232 porad,
w tym 48 porad lekarskich, 412 porad psychologicznych i 2772 porady innego terapeuty. 28 osób
zostało skierowanych do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych.
Tabela 11. Ilość porad udzielonych w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
w latach 2009 - 2011
Wyszczególnienie
2009 rok
2010 rok
2011 rok
Ogółem liczba
3526
3579
3232
wszystkich porad
Porady udzielone przez
61
60
48
lekarza
Porady udzielane przez
514
436
412
psychologa
Porady innego
2951
3083
2772
terapeuty
Psychoterapia
426
421
430
indywidualna
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Psychoterapia
grupowa/rodzinna
Skierowanie do
stacjonarnych
placówek
psychiatrycznych i
odwykowych

318

314

313

32

30

28

Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku

Tabela 12. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu w latach 2009 – 2011.
Rozpoznanie
Ogółem zaburzenia
psychiczne związane z
alkoholem
Zespół uzależnienia
Współistniejące uzależnienie
od środków psychoaktywnych
Współuzależnienia

2009

2010

2011

ogółem

mężczyźni

ogółem

mężczyźni

ogółem

mężczyźni

199

158

162

144

177

138

199

158

162

144

177

138

3

3

2

2

3

3

30
0
23
0
29
21
Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku

Tabela 13. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu wg wieku w latach 2009 – 2011.
Leczeni w latach
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
Osoby ogółem
Osoby ogółem
Osoby ogółem
Leczeni razem
199
162
177
0-18
0
0
0
19-29
30
26
33
30-64
164
132
140
65 i więcej
5
4
4
Leczeni po raz pierwszy z
105
94
105
liczby ogółem
0-18
0
0
0
19-29
20
20
33
30-64
83
72
72
65 i więcej
2
2
0
Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku
Tabela 14. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu w latach 2009 – 2011 z podziałem na
zamieszkałych na wsi.
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
ogółem mężczyźni ogółem mężczyźni ogółem mężczyźni
Ogółem
199
158
162
144
177
138
Osoby zamieszkałe na wsi
57
51
44
38
42
38
Opieka czynna
191
154
154
140
168
130
Źródło: dane ze sprawozdań MZ-15 z Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku
W powiecie prudnickim w 2011 r. z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych nadużywaniem
alkoholu leczonych było 177 osób, w tym 138 mężczyzn ( 78 % ogółu leczonych). Najliczniejszą grupę
wiekową pacjentów leczonych na zaburzenia spowodowane nadużywaniem alkoholu stanowią
osoby w przedziale 30-64 lat, czyli w wieku produkcyjnym. 24 % pacjentów poradni stanowiły osoby
zamieszkałe na wsi, natomiast 76 % pacjentów to mieszkańcy miast.
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2.

Instytucje pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu prudnickiego
W każdej gminie powiatu prudnickiego funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej wykonujący zadania
polegające na podejmowaniu przedsięwzięć i popieraniu działalności w zakresie pomocy społecznej,
socjalnej, a w szczególności tj.:
- ustalenie potrzeb w zakresie działania pomocy społecznej w skali rocznej i perspektywicznej;
- organizowanie pomocy instytucjonalnej (DPS, DzDPS, usługi opiekuńcze);
- prowadzenie działalności zmierzających do rozwoju bazy kadr pomocy społecznej;
prowadzenie w zakresie powierzonym – postępowania administracyjnego w sprawach
indywidualnych interesantów;
- rozwiązywanie problemów patologii społecznej, w tym alkoholizmu, narkomanii, bezdomności
i sytuacji skazanych.

Ośrodki pomocy społecznej realizują różne formy wsparcia na rzecz rodzin znajdujących się
w sytuacjach kryzysowych. Jedną z form jest zabezpieczenie potrzeb osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zabezpieczenie
potrzeb tych osób odbywa się poprzez przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych, przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego lub skierowanie do domu pomocy społecznej.
Ponadto ośrodki pomocy społecznej udzielają informacji w sprawach uzależnienia od alkoholu
i kierują do odpowiednich instytucji zajmujących się pomaganiem, wskazują możliwości uzyskania
specjalistycznej pomocy w środowisku lokalnym w przypadkach występowania alkoholizmu
w rodzinie, realizują procedury „Niebieskich Kart” dotyczącej udzielania pomocy osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie.
Na terenie powiatu prudnickiego funkcjonują następujące Ośrodki Pomocy Społecznej:
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku
48-200 Prudnik ul. Jagiellońska 3, tel. 77 4067038
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7.00 – 15.00
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku
48-250 Głogówek ul. Batorego 8, tel. 77 4373568, 77 4380040
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7.00 – 15.00
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
48-210 Biała ul. Prudnicka 29, tel. 77 4387140
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
48-231 Lubrza ul. Wolności 73, tel. 77 4376210
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7.00 – 15.00.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako jednostka organizacyjno-budżetowa
powiatu działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej, nadanego przez Radę Powiatu Statutu
PCPR oraz uchwalonego przez Zarząd Powiatu Regulaminu Organizacyjnego.
Siedziba Zespołu mieści się w Prudniku przy ul. Kościuszki 55a. Interesanci przyjmowani
są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
PCPR realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i przepisami wydanymi na jej
podstawie, jak również określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie:
- udzielania pomocy rodzinom zastępczym,
- organizacji i zapewnienia usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym, oraz kierowania osób ubiegających się o przyjęcie do tych domów,
- opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- pomocy w integracji osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze,
resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
- organizowania specjalistycznego poradnictwa,
- realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z odrębnych przepisów,
- organizowania i zapewnienia funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych,
- dofinansowania tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej,
- dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
W PCPR działają 3 zespoły wykonujące zadania z w/w ustaw:
1. Zespół ds. pieczy zastępczej działa na rzecz rodzin zastępczych na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Zespół ds. projektu systemowego oraz osób niepełnosprawnych zajmuje się m.in. pomocą
osobom niepełnosprawnym działając na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych.
3. Zespół ds. świadczeń działa na rzecz instytucji oraz osób indywidualnych na podstawie
ustawy o pomocy społecznej.
Zadania te realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników socjalnych, doradców ds. osób
niepełnosprawnych, pracowników ds. DPS i Domu Dziecka, pracowników ds. rehabilitacji społecznej.
Jednym z działań PCPR jest finansowanie ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest
funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna ma na celu
umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.
Formami realizacji tego zadania jest dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, urbanistycznych,
w komunikowaniu się i technicznych) czy pomoc dla osób niepełnosprawnych w zaopatrzeniu w
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dodatkowo istnieje możliwość
pozyskiwania środków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
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Podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych mogą być osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne, którym przepisy
szczególne przyznają osobowość prawną, a więc na przykład: fundacje, stowarzyszenia, związki
sportowe itp., a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli na przykład:
stowarzyszenia zwykłe, szkoły i domy pomocy społecznej nie prowadzone przez powiat. Z zakresu
rozwijania sportu osób niepełnosprawnych środkami z Funduszu można dofinansować:
• uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych,
• uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych,
• uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach
i konsultacjach,
• uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach
świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej,
• realizację
poradnictwa
i
konsultacji
medycznych
oraz
badań
lekarskich
i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych,
• prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych,
• uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjnosportowych,
• szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu
osób niepełnosprawnych,
• promocję sportu osób niepełnosprawnych i zakup sprzętu sportowego,
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych tym wnioskiem.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji
zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy
o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz
rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie
i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział
w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Turnusy objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych mogą być organizowane wyłącznie przez podmioty posiadające wpis do rejestru
organizatorów prowadzonego przez wojewodę.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:
a) o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych definiowanych jako wszelkie utrudnienia
występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne,
konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym – mogą ubiegać się przede wszystkim ci niepełnosprawni wnioskodawcy, którzy
mają trudności w poruszaniu się. Przeprowadzona likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym
stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub
kontaktów z otoczeniem. Dofinansowaniem nie może być objęte dostosowanie mieszkania nowo
budowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych.
b) likwidacja barier w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji,
np. komputer -dla dzieci i młodzieży wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub nauczania indywidualnego lub opinia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na
niepełnosprawność oraz dodatkowe wyjaśnienie uzasadniające bariery w komunikowaniu się
w związku z niepełnosprawnością dziecka,
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-dla dorosłych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej – o potrzebie
wspomagania rehabilitacji leczniczej, społecznej lub zawodowej przy użyciu sprzętu komputerowego
oraz dodatkowym wyjaśnieniem wnioskodawcy uzasadniającym dofinansowanie.
c) przez likwidację barier technicznych należy rozumieć bariery utrudniające lub
uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować
sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze funkcjonowanie.
Dofinansowanie na wyraźne zalecenie lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej oraz dodatkowym
wyjaśnieniem wnioskodawcy uzasadniającym dofinansowanie.
Tabela 15. Dofinansowanie udzielone przez PCPR w Prudniku dla osób z orzeczeniami 01-U, 02-P
i 12-C
Rodzaj udzielonego dofinansowania
Liczba osób
2009
2010
2011
Turnusy rehabilitacyjne
17
28
15
Likwidacja barier
3
3
5
architektektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych

Tabela 16. Podział świadczeniobiorców ze względu na miejsce zamieszkania.
Miejsce zamieszkania
rok
2009
2010
2011
Miasto
12
9
12
Wieś

8

22

Tabela 17. Podział świadczeniobiorców ze względu na wiek.
wiek
0-16
16-25
26-55
rok
rok
rok
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010
5
7
8
4
1
2
9
16

8

2011
9

powyżej 55
rok
2009 2010 2011
2
7
1

Przedmiotem dofinansowania są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zlecone przez
lekarza, które są częściowo dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wysokość dofinansowania jest zależna od limitu ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pomoc może otrzymać osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z jej
niepełnosprawności, która spełnia odpowiednie kryteria dochodowe.
Dane dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
udzielonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach
2009-2011.
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Tabela 18. Ilość osób, które otrzymały dofinansowanie ze względu na rodzaj niepełnosprawności.
Ilość osób, które otrzymały
2009
2010
2011
dofinansowanie wg rodzaju
niepełnosprawności
Orzeczenia 01-U, 02-P (osoby do
2
2
1
16 r.ż.)
Orzeczenia 01-U (osoby po 16 r.ż.)
6
6
6
2
1
1
Orzeczenia 02-P (osoby po 16 r.ż.)
0
1
1
Orzeczenia 12-C (osoby po 16 r.ż.)

Tabela 19. Ilość osób, które otrzymały dofinansowanie ze względu wiek.
Orzeczenia
0-16
16-25
26-40
01-U, 02-P
(osoby do 16
r.ż.)
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Rok
Ilość osób
2
2
1
0
0
0
0
0
0
Orzeczenia
0-16
16-25
26-40
01-U (osoby po
16 r.ż.)
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Rok
Ilość osób
4
4
4
1
1
1
1
1
1
Orzeczenia
0-16
16-25
26-40
02-P
(osoby po 16
r.ż.)
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Rok
Ilość osób
1
0
0
1
0
0
0
1
1
Orzeczenia 120-16
16-25
26-40
C
(osoby po 16
r.ż.)
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Rok
Ilość osób
0
1
1
0
0
0
0
0
0

41-60

powyżej 60

2009

2010

2011

0

0
41-60

0

2009

2010

2011

0

0
41-60

0

2009

2010

2011

0

0
41-60

0

2009

2010

2011

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

0

Tabela 20. Ilość osób, które otrzymały dofinansowanie ze względu na płeć.
Orzeczenia 01-U,02-P (osoby do
2009
2010
16 r. ż.)
Kobiety
0
0
mężczyźni
2
2
Orzeczenia 01-U (osoby po 16 r.ż.)
2009
2010
Kobiety
4
4
mężczyźni
2
6
Orzeczenia 02-P (osoby po 16 r.ż.)
2009
2010
Kobiety
1
1
mężczyźni
0
0
Orzeczenia 2-C (osoby po 16 r.ż.)
2009
2010
Kobiety
0
0
mężczyźni
0
1

2009

2010

2011

0
0
0
powyżej 60

2009

2010

2011

0
0
0
powyżej 60

2009

2010

2011

0
0
0
powyżej 60

2011
0
1
2011
3
6
2011
1
0
2011
0
1
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Tabela 21. Ilość osób, które otrzymały dofinansowanie ze względu na miejsce zamieszkania osoby,
która otrzymała dofinansowanie.
Orzeczenia 01-U,02-P (osoby do 16
2009
2010
2011
r. ż.)
Miasto
0
0
0
Wieś
2
2
1
Orzeczenia 01-U (osoby po 16 r. ż.)
2009
2010
2011
Miasto
4
4
4
Wieś
2
2
2
Orzeczenia 02-P (osoby po 16 r. ż.)
2009
2010
2011
Miasto
1
0
0
Wieś
1
1
1
Orzeczenia 12-C (osoby po 16 r. ż.)
2009
2010
2011
Miasto
0
1
1
Wieś
0
0
0

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Korzystać
z niego mogą kobiety i mężczyźni. Siedziba DPS w Prudniku mieści się przy ul. Młyńskiej 11, tel. 77
4362153, 77 4362858. Dom dysponuje 78 miejscami.
Dom świadczy usługi:
- w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie
oraz utrzymanie czystości,
- opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz
podnoszeniu sprawności i aktywizacji mieszkańców, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw
osobistych, a także pielęgnacji,
- wspomagające, polegające na:
• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
• umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych,
• zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
• stymulowaniu nawiązywania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
• wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
• działaniach zmierzających do usamodzielnienia się mieszkańca,
• zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
• zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla
mieszkańców Domu,
• sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu,
- zdrowotne, polegające na:
• zapewnieniu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz w miarę posiadanych możliwości rehabilitacji
leczniczej,
• pomocy w korzystaniu z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych,
• zaopatrzeniu w niezbędne leki na ustawowo określonych zasadach oraz w miarę możliwości
w artykuły sanitarne i środki pomocnicze,
• działaniach zapobiegawczych i promowaniu zdrowia.
Cały obiekt DPS wolny jest od barier architektonicznych. W swojej konstrukcji i architekturze
uwzględnia stopień fizycznej niepełnosprawności mieszkańców. Od strony przestronnego dziedzińca,
do prawego skrzydła budynku został zamontowany dźwig do przewozu osób niepełnosprawnych.
W najbliższym otoczeniu Domu znajduje się ogród. Dom wyposażony jest w pokoje jedno
i dwuosobowe, w znacznej części posiadające własne toalety i łazienki, dostosowane do potrzeb osób
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niepełnosprawnych. Pokoje wyposażone są w meblościankę, szafę, tapczan, lampkę nocną
i telewizor. Na parterze znajduje się przestronna jadalnia, gabinet zabiegowo - pielęgniarski, świetlica
z salą telewizyjną. Pracownia terapii zajęciowej i kolejna świetlica znajdują się w zmodernizowanym
i nowocześnie urządzonym poddaszu.
W budynku DPS zlokalizowane są również pomieszczenia do fizykoterapii i hydromasażu oraz
przestronna i dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Mieszkańcy mają możliwość korzystania
z 3 kuchenek pomocniczych i 2 podręcznych pomieszczeń do prania i suszenia.
W zakresie wyżywienia DPS zapewniając śniadania, obiady, kolacje oraz dostępność
do podstawowych produktów i napojów przez całą dobę. Codzienne menu ustalają sami mieszkańcy
przy współpracy z działem żywienia.
W zakresie fizjoterapii i rehabilitacji wykonywane są wszelkiego rodzaju masaże, hydromasaż,
bioptron, laser, diadynamic, nagrzewanie kuchnią parafinową, jonoforeza, inne według potrzeb
i zleceń lekarza.
Ćwiczenia w sali gimnastycznej odbywają się z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów, pod
nadzorem wykwalifikowanego instruktora.
Ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne w ramach terapii przyłóżkowej odbywają się pod nadzorem
rehabilitanta.
Podopieczni Domu uczestniczą także w wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne.
W ramach organizacji czasu wolnego odbywają się zajęcia manualne w pracowni terapeutycznej, gry
świetlicowe, muzykoterapia, dobrowolne prace porządkowe w ogrodzie i na obiekcie, ogniska,
wycieczki w malownicze zakątki ziemi prudnickiej, okolic Doliny Złotego Potoku i Gór Opawskich
(w ofercie znajdują się wycieczki w dalsze zakątki Polski i Czech), organizacja i wyjazdy na imprezy
integracyjne i okolicznościowe do zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej w Polsce i Czechach.
Na miejscu w placówce przyjmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast dowóz do
lekarzy specjalistów odbywa się własnym samochodem przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych.
Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski
i opiekunowie.
Ponadto mieszkańcy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych usług psychologa, fryzjera,
pralniczych i krawieckich.

Dom Pomocy Społecznej - Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
Ośrodek jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, zarówno dla kobiet jak
i mężczyzn. Siedziba Ośrodka mieści się w Racławicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 34, tel. 77
4376503. Ośrodek dysponuje 62 miejscami.
Ośrodek świadczy usługi:
- w zakresie potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, niezbędną odzież
i obuwie oraz utrzymanie czystości,
- opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
i niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
- wspomagające, polegające na:
• umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej i ruchowej,
• umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych,
• zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
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• stymulowaniu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
• wspieraniu działania na rzecz lokalnego środowiska,
• działaniach zmierzających do usamodzielnienia się mieszkańca,
• podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców.
Ośrodek jest ośrodkiem typu hostelowego. Mieści się w budynku wielokondygnacyjnym, jest
ogrodzony, a teren wokół Ośrodka jest estetycznie zagospodarowany. Budynek jest wyposażony
w system alarmowo-przeciwpożarowy, system przyzywowo-alarmowy oraz dźwig osobowy
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Ośrodku znajdują się aneksy mieszkalne,
składające się z: pokoi mieszkańców, łazienki, toalety, holu – pokoju dziennego oraz korytarza.
Wyposażone są w odpowiedni sprzęt, który pozwala na samodzielne funkcjonowanie. W pokojach
znajdują się meble, szafy, łóżka jednoosobowe, odbiorniki radiowe. Łazienki wyposażone
są w natrysk i wannę, toaleta w oddzielnym pomieszczeniu.
Ośrodek zapewnia całodobową opiekę, ponieważ zatrudniona jest wykwalifikowana kadra
specjalistów:
-lekarz psychiatra
-psycholog
-terapeuta zajęciowy
-terapeuta ruchowy
-personel opiekuńczo-pielęgniarski.
W Ośrodku znajdują się też następujące pomieszczenia: jadalnia, kuchenki pomocnicze, gabinety
pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji oraz masażu, pokoje dziennego
pobytu, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia, pomieszczenia sanitarne, palarnia i pokój
gościnny. Ośrodek posiada własną kuchnię z zapleczem, pralnię i suszarnię wyposażoną
w nowoczesny sprzęt. W Ośrodku znajduje się także sala z dostępem do Internetu, świetlica
i biblioteka.
Ośrodek zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, niezależność,
a w miarę możliwości usamodzielnienie mieszkańca.
Ośrodek w swojej działalności uwzględnia stopień psychicznej sprawności mieszkańców, umożliwia
i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje mieszkańców od poniedziałku
do czwartku oraz na każde wezwanie, a specjalista psychiatra przyjmuje w Ośrodku trzy razy
w miesiącu. W zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańcy dowożeni są do lekarzy –
specjalistów i szpitali. Mieszkańcy mają też stały kontakt z psychologiem zatrudnionym na 1/2 etatu.
Ośrodek umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, w ramach której prowadzone są m.in.:
zajęcia na komputerze, wikliniarstwo, kaletnictwo, muzykoterapia, szycie oraz prace ręczne
z wykorzystaniem różnych materiałów, muzykoterapia, zajęcia teatralne, plastyczne itp.
Dla podtrzymania sprawności psychofizycznej mieszkańców prowadzone są zajęcia w sali
rehabilitacyjnej wyposażonej w podstawowy sprzęt, z zakresu rehabilitacji ruchowej tj. ćwiczenia
i zabawy ruchowe przy muzyce oraz zajęcia rekreacyjne jak jazda na rowerze, wycieczki piesze, gry
i zabawy ruchowe na powietrzu.
Mieszkańcy chętnie uczestniczą w imprezach sportowo-rekreacyjnych i zabawach tanecznych
organizowanych na terenie Ośrodka, na które zapraszani są mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów
pomocy społecznej oraz w różnego rodzaju spotkaniach integracyjnych organizowanych przez domy
i inne instytucje.
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Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grabinie

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św.
Elżbiety. Działalność statutowa Domu obejmuje opiekę o charakterze stacjonarnym dla 50 kobiet
w podeszłym wieku, przewlekle i somatycznie chorych. Siedziba Domu mieści się w Grabinie 72, 48210 Biała, tel. 77 437 60 05, fax 77 437 60 48 .
Przyjęcie do DPS-u odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Pomocy Społecznej.
Dom dzięki kompetentnej i życzliwej kadrze pracowniczej zapewnia całodobową opiekę medyczno pielęgniarską, rehabilitację oraz świadczy usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające.
Do dyspozycji mieszkanek przeznaczone są pokoje (2 i 3 osobowe), jadalnia, świetlica, pomieszczenia
rehabilitacyjne (kinezyterapia, masaż suchy, elektroterapia) oraz pomieszczenie terapii zajęciowej.
W Domu znajduje się kaplica, w której przynajmniej raz w tygodniu odprawiana jest Msza św.
Na terenie Domu znajduje się również piękny ogród-park z oczkiem wodnym, ławkami
i huśtawkami.
Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, jest wyposażony w dwa dźwigi osobowe (jedna
z wind posiada bezpośredni wyjazd na podwórko i do ogrodu). Posiada także system przyzywowoalarmowy i przeciwpożarowy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ma siedzibę w Prudniku przy ul. Parkowej 6, tel./ fax
077 4367127. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600.
Jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie.
ŚDS istnieje już od roku 1996 i od początku swojej działalności zapewnia kompleksową pomoc
i wsparcie swoim uczestnikom w problemach życia codziennego.
Uczestnicy mają możliwość korzystania z:
1. zajęć terapeutycznych
2. terapii pracą
3. psychoterapii indywidualnej i grupowej
4. muzykoterapii biernej i czynnej
5. socjoterapii
6. postępowania wspierająco-aktywizującego w formie treningów
7. kulturoterapii
8. terapii zajęciowej
9. fizjoterapii
Pracownicy i uczestnicy domu działają na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez
organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych miedzy innymi :
1. zabawa karnawałowa
2. pierwszy dzień wiosny
3. śniadanie wielkanocne
4. Bal „Kasztanowy” Środowiskowych Domów Samopomocy
5. wyjścia na basen kąpielowy w Prudniku
6. Dzień Pracownika Socjalnego
7. wieczerza wigilijna
8. wycieczki, gry i zabawy
9. turnusy rehabilitacyjne.
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ŚDS zapewnia uczestnikom prawo do ochrony godności osobistej, rozwoju osobowości, poczucia
intymności, dokonywania wyboru oraz rehabilitacji społecznej jak i zawodowej.

3.

Instytucje wspomagające.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku funkcjonuje przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od 2001 roku. Siedziba Zespołu mieści się w Prudniku przy
ul. Kościuszki 55a. Interesanci przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:30 do 15:30.
Realizuje on na rzecz mieszkańców Powiatu Prudnickiego zadania wynikające z ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 roku.
W skład PZOoN wchodzi 18 członków w tym: 1 Przewodniczący, 1 Sekretarz, 5 lekarzy,
3 Psychologów, 2 Pedagogów, 2 Doradców zawodowych oraz 4 Pracowników socjalnych.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w odróżnieniu od innych organów
orzekających (np. ZUS, KRUS), powołany jest do wydawania orzeczeń wyłącznie do celów poza
rentowych. Celami tymi są m.in.:
- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej,
- uzyskanie ulg i uprawnień - uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy
chronionej),
- uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków
pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy) - korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych,
- skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia
- skierowanie do warsztatów terapii zajęciowej
- ubieganie się o kartę parkingową
- nabycie prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
- inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721
z późn. zmianami).
Dane dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, osobom
z zaburzeniami psychicznymi:
1. Osoby po 16 roku życia:
1.1. Orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności 01-U – upośledzenia umysłowe
począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym
a) Ilość i rodzaj orzeczeń:
01-U
Ilość wydanych orzeczeń

2009
8

rok
2010
19

2011
19

20

Stopień znaczny
rok
2009
2010
2011
0
3
0

01-U
Ilość wydanych orzeczeń

Stopień umiarkowany
rok
2009
2010
2011
6
8
7

Stopień lekki
rok
2009
2010
2011
2
8
12

b) Wiek:
Wiek
01-U
2009
6

16-25
rok
2010
12

2011
13

2009
1

26-40
rok
2010
3

2011
4

2009
1

41-60
rok
2010
4

2011
2

powyżej 61
rok
2009
2010
2011
0
0
0

c) Płeć:
01-U
2009
1
7

Kobiety
Mężczyźni

rok
2010
7
12

2011
4
15

d) Wykształcenie:
01-U

mniej niż podstawowe
rok
2009
2010
2011
1
4
5

podstawowe
rok
2009
2010
2011
7
8
12

Wykształcenie
zasadnicze
rok
2009
2010
2011
0
7
2

2009
0

średnie
rok
2010
0

2011
0

2009
0

e) Miejsce zamieszkania osoby orzekanej:
01-U
Miasto
Wieś

f)

2009
2
6

rok
2010
8
11

2011
7
12

Ilość osób pozostających w zatrudnieniu, na dzień wydania orzeczenia:
a. rok 2009 – 0
b. rok 2010 – 1
c. rok 2011 – 1

g) Najczęstsze wskazania zamieszczane w orzeczeniach u osób z kodem 01-U:
a. korzystanie z sytemu środowiskowego wsparcia,
b. konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
c. konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy, w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
d. odpowiednie zatrudnienie.
h) Ilość orzeczeń wydanych pod kątem wskazań do Warsztatów Terapii Zajęciowej:
a. rok 2009 – 1
b. rok 2010 – 3
c. rok 2011 – 2
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wyższe
rok
2010
0

2011
0

1.2. Orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności 02-P – w tym: zaburzenia
psychotyczne; zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu
nasilenia; utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia; zespoły otępienne.
a) Ilość i rodzaj orzeczeń:
02-P

rok
2010
30

2009
25

Ilość wydanych orzeczeń

2011
31

Stopień znaczny
rok
2009
2010
2011
0
3
2

02-P
Ilość wydanych orzeczeń

Stopień umiarkowany
rok
2009
2010
2011
17
19
21

Stopień lekki
rok
2009
2010
2011
8
8
8

b) Wiek:
Wiek
02-P
2009
4

Kobiety

16-25
rok
2010
6

2011
6

26-40
rok
2010
13

2009
12

2011
13

2009
8

41-60
rok
2010
9

2011
10

powyżej 61
rok
2009
2010
2011
1
2
2

c) Płeć
02-P
2009
13
12

Kobiety
Mężczyźni

rok
2010
14
16

2011
14
17

d) Wykształcenie:
Wykształcenie
02-P

mniej niż podstawowe

podstawowe

zasadnicze

średnie

wyższe

rok

rok

rok

rok

rok

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

0

1

2

7

12

8

9

8

8

8

6

12

1

3

1

e) Miejsce zamieszkania osoby orzekanej:
02-P
Miasto
Wieś

f)

2009
10
15

rok
20010
17
13

2011
12
19

Ilość osób pozostających w zatrudnieniu, na dzień wydania orzeczenia:
• rok 2009 – 2
• rok 2010 – 0
• rok 2011 – 2

g) Najczęstsze wskazania zamieszczane w orzeczeniach u osób z kodem 02-P:
• korzystanie z sytemu środowiskowego wsparcia,
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
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•
•
•

konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy, w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
szkolenie, w tym specjalistyczne,
odpowiednie zatrudnienie.

h) Ilość orzeczeń wydanych pod kątem wskazań do Warsztatów Terapii Zajęciowej:
• rok 2009 – 2
• rok 2010 – 6
• rok 2011 – 5
1.3. Orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności 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.
Orzeczenia o symbolu 12-C wydawane są od roku 2010. W roku 2010 i 2011 ilość wydanych
orzeczeń o tym symbolu wyniosła 0.
2. Dzieci do 16 roku życia:
2.1. Orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności 01-U – upośledzenia umysłowe
począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym
a) Ilość i rodzaj orzeczeń:
01-U
2009
15

Ilość wydanych orzeczeń

rok
2010
25

2011
16

b) Wiek:

01-U
2009
3

0-3
rok
2010
1

2011
1

2009
2

Wiek
4-7
rok
2010
7

2011
3

2009
10

8-16
rok
2010
17

2011
12

c) Płeć
01-U
Kobiety
Mężczyźni

2009
5
10

rok
2010
9
16

2011
6
10

d) Miejsce zamieszkania osoby orzekanej:
01-U
Miasto
Wieś

•

2009
7
8

rok
2010
14
11

2011
7
9

e) Najczęstsze wskazania zamieszczane w orzeczeniach u osób z kodem 01-U:
konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji edukacji,
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•
•

konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy, w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji.
2.2. Orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności 02-P – w tym: zaburzenia
psychotyczne; zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu
nasilenia; utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia; zespoły otępienne.

a) Ilość i rodzaj orzeczeń:
02-P
2009
14

Ilość wydanych orzeczeń

rok
2010
8

2011
9

b) Wiek:
02-P
2009
0

0-3
rok
2010
0

2011
0

2009
3

Wiek
4-7
rok
2010
1

2011
1

2009
11

8-16
rok
2010
7

2011
8

c) Płeć
02-P
2009
3
11

Kobiety
Mężczyźni

rok
2010
1
7

2011
0
9

d) Miejsce zamieszkania osoby orzekanej:
02-P
2009
11
3

Miasto
Wieś

•
•
•

rok
2010
2
6

2011
3
6

e) Najczęstsze wskazania zamieszczane w orzeczeniach u osób z kodem 02-P:
konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji edukacji,
konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy, w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji.
2.3. Orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności 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.
Orzeczenia o symbolu 12-C wydawane są od roku 2010.
a) Ilość i rodzaj orzeczeń:
12-C
Ilość wydanych orzeczeń

rok
2010
4

2011
7
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b) Wiek:

12-C

Wiek
4-7
rok

0-3
rok
2010
1

2011
2

2010
0

8-16
rok
2011
3

2010
3

2011
2

c) Płeć
12-C
Kobiety
Mężczyźni

rok
2010
1
3

2011
3
4

d) Miejsce zamieszkania osoby orzekanej:

12-C
Miasto
Wieś

•
•
•

rok
2010
3
1

2011
4
3

e) Najczęstsze wskazania zamieszczane w orzeczeniach u osób z kodem 12-C:
konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji edukacji,
konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy, w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku działa przy ulicy Kościuszki 55a. Jest
placówką oświatową o zasięgu powiatowym. Poradnia przyjmuje interesantów od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży.
Do zadań poradni należy w szczególności:
1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań
dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
a) predyspozycji i uzdolnień,
b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
c) specyficznych trudności w uczeniu się;
2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a) szczególnie uzdolnionych,
b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem
społecznym,
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c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) z zaburzeniami komunikacji językowej,
e) z chorobami przewlekłymi;
3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci
i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym
kształceniem za granicą;
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz
ich rodzicom;
8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności
w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III
szkoły podstawowej;
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających,
o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym
udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży,
rodziców i nauczycieli;
14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego
nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
1) diagnozowanie;
2) opiniowanie;
3) działalność terapeutyczną;
4) prowadzenie grup wsparcia;
5) prowadzenie mediacji;
6) interwencję kryzysową;
7) działalność profilaktyczną;
8) poradnictwo;
9) konsultacje;
10) działalność informacyjno-szkoleniową.
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Poradnia prowadzi działalność orzekającą. Zadaniem zespołów jest orzekanie na wniosek
rodziców (opiekunów prawnych) i wydawanie :
1) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2) orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",
3) orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4) orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej "orzeczeniami",
5) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".
W Poradni zatrudnionych jest 10 nauczycieli - specjalistów .
Lp. Stopień nauczyciela
1. Nauczyciel dyplomowany
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel mianowany

Kwalifikacje, specjalizacja
Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback
- III stopień
Psycholog, logopeda, terapeuta EEG Biofeedback - II stopień
Pedagog, Doradca zawodowy
Psycholog, mediator
Psycholog, Diagnosta od Autyzmu
Psycholog,
Logopeda, oligofrenopedagog,
Logopeda, pedagog
Logopeda, pedagog

Tabela 22. Ilość wydanych w latach 2009-2011 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
opinii dotyczących różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Rodzaj orzeczenia

Z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
Z umiarkowanym i znacznym
Zagrożonych
niedostosowaniem społecznym
O potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych ( w stopniu
głębokim)
Z niepełnosprawnością
sprzężoną
Z niepełnosprawnością ruchową

Liczba wydanych
orzeczeń
w roku szkolnym
2009/2010
67

Liczba wydanych
orzeczeń
w roku szkolnym
2010/2011
51

Liczba wydanych
orzeczeń
w roku szkolnym
2011/2012
30

41
17

14
14

7
12

7
( wydaje się na
okres 5 lat)
0

6
( wydaje się na
okres 5 lat)
2

1
( wydaje się na
okres 5 lat)
0

1

0

0
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Tabela 23. Ilość opinii wydanych w sprawach różnych.
Opinie wydane w sprawach różnych
Liczba wydanych opinii
Rok szkolny 2009/2010

757

Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012

674
537

Dane dotyczące ilości i rodzaju zaburzeń psychicznych dzieci diagnozowanych i poddawanych
terapii w Poradni w latach 2009-2011.
Tabela 24. Działalność diagnostyczna Poradni.
Rodzaje
diagnoz
Psychologiczna
Pedagogiczna
Logopedyczna
Lekarska

Liczba zrealizowanych porad w roku szkolnym
2008/2009

2009/2010

2010/ 2011

706
549
119
0

659
571
86
1

575
497
82
0

2011/2012
do 31.03.2011r
362
302
101
0

Dominującymi schorzeniami diagnozowanymi i poddawanymi terapii w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku są upośledzenia umysłowe, zaburzenia emocjonalne
i ADHD. Dzieci te uczestniczą w terapii psychologicznej i terapii EEG Biofeedback (terapii
neurofizjologicznej ).
Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży dotyczyła następującej problematyki:
- trudności w nauce,
- strata bliskiej osoby,
- przemoc seksualna,
- terapia pedagogiczna dla dyslektyków,
- terapia logopedyczna,
- terapia dla zagrożonych uzależnieniem,
- terapia dla dzieci z problemami psychologicznymi i emocjonalnymi,
- moczenie nocne
- niepłynność mówienia (jąkanie)
- fobia szkolna
- próby samobójcze
- samookaleczanie się
- interwencje w sytuacjach kryzysowych
- lęki, depresje, nerwica wegetatywna
- choroby somatyczne
- punkt konsultacyjny dla uczniów zdolnych,
- obserwacja dzieci w środowisku domowym, przedszkolnym, szkolnym.
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Tabela 25. Liczba dzieci objętych terapią psychologiczną według problematyki pomocy.
Problematyka
pomocy bezpośredniej
Zaburzenia emocjonalne
ADHD
psychozy
depresje
Zaburzenia odżywiania
hazard
narkotyki
komputer
Fobie szkolne
Upośledzenie
Choroby psychiczne
Niedostosowanie społeczne

Liczba dzieci objętych terapią
psychologiczną
w roku szkolnym 2011/2012
50
13
0
12
1
0
2
6
4
1
0
2

Zauważalny jest wzrost probelmów schorzeń „cywilizacyjnych ” jak bulimia, anoreksja, uzależnienia
od komputera (cyberprzemoc). Problemy te zgłaszają rodzice, opiekunowie prawni. W terapii
psychologicznej uczestniczą osoby zazwyczaj po konsultacji psychiatrycznej.
Z powyższych danych wynika, że zaburzenia w sferze emocjonalnej należą do zjawisk
obserwowanych najczęściej zarówno w chorobach psychicznych, jak i u ludzi zdrowych. Mają one
bardzo bogatą symptomatologię. Najczęściej obserwowanym objawem z tego zakresu jest lęk.
Zaburzenia emocjonalne dziecka są ściśle związane z jego sytuacją życiową, a najczęściej - rodziną.
W związku z tym konieczna jest tu nie tylko terapia samego dziecka, ale też terapia rodziny.
Poradnia stara się równolegle objąć terapią dziecko i matkę, dziecko i obojga rodziców, samej
matki, obojga rodziców.
Drugim w ostatnim czasie bardzo "modnym" schorzeniem zgłaszanym w Poradni jest ADHD.
Jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi . Osoby dotknięte ADHD mają
problemy z koncentracją na jednym zadaniu, co chwila przechodzą od jednej aktywności
do drugiej, są słabo zorganizowane. Szacuje się, że na ADHD może cierpieć nawet do 8% dzieci
w wieku 6-9 lat.
Prawidłowa diagnoza w przypadku ADHD to połowa sukcesu. Brak rozpoznania ADHD oraz
niepodjęcie odpowiedniego działania może spowodować trudne do nadrobienia straty.
Dziecko cierpiące na ADHD nie jest w stanie się skupić, jakakolwiek praca intelektualna powoduje
szybką irytację i zmęczenie. Cierpiący na ADHD nie planują, nie myślą analitycznie, nie potrafią
w logiczny i czytelny sposób artykułować swoich myśli. W konsekwencji pojawiają się często
niepokojące konsekwencje takie jak: niska samoocena, nieprawidłowy rozwój społeczny (chęć
dominacji w grupie, używanie przemocy fizycznej do osiągania celów), problemy z zasypianiem itd.
Powszechnym problemem zgłaszanym w Poradni są również pojawiające się epizody depresyjne
przejawiające się objawami :
- obniżenie nastroju,
- utrata zainteresowań,
- mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie,
- trudności w skupieniu uwagi,
- obniżenie samooceny,
- odczuwanie winy, czucie się bezwartościowym,
- pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń,
- myśli bądź zachowania suicydalne lub zachowania autoagresywne,
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- problemy ze snem,
- zmniejszenie apetytu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku
SOSW w Prudniku ma siedzibę w Prudniku przy ul. Młyńskiej 1, tel. 77 436 35 30. W skład Ośrodka
wchodzą: Publiczne Przedszkole Nr 5 Specjalne, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna, Publiczne
Gimnazjum Nr 3 Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Specjalna, Trzyletnia Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy.
Do SOSW może być przyjęty uczeń i dziecko, posiadający orzeczenie poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, kwalifikujące go do danego typu szkoły specjalnej lub
przedszkola specjalnego i pisemną zgodę rodziców.
Ośrodek oferuje naukę dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
potwierdzającego przysposobienie do pracy.
Placówka zapewnia uczniom specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, rewalidacyjną
i profilaktyczną, jak również obejmuje ich wszechstronną opieką poprzez:
- organizowanie zajęć specjalistycznych, jak też udzielanie form pomocy uczniom
z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności,
- stwarzanie odpowiednich warunków nauczania, wychowania i opieki,
- współpracę wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
- prowadzenie wywiadów przez pedagoga i wychowawców w celu poznania sytuacji rodzinnej ucznia,
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, rozmów indywidualnych z uczniami oraz ich rodzicami,
mającymi różnorodne problemy,
- gromadzenie w bibliotece szkolnej literatury merytorycznej, jak też teczek tematycznych,
odnoszących się do całokształtu pracy szkoły,
- sprawowanie opieki nad uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa w ciągu całego okresu pobytu
w ośrodku, podczas wszystkich zajęć na terenie budynku i poza terenem szkoły (dyżury, wycieczki,
zajęcia sportowe, lekcje wychowania fizycznego i techniki),
- współpracę ze szkolną służbą zdrowia, lekarzami - podejmując działania mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie nałogom (profilaktyka),
- organizowanie indywidualnego nauczania i wychowania uczniów, wobec których poradnia
psychologiczno - pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia,
Ośrodek prowadzi rewalidację indywidualną i zespołową, również dla dzieci głęboko upośledzonych.
Działalność rewalidacyjna szkoły obejmuje gimnastykę korekcyjną, usprawnianie technik, szkolnych,
dogoterapię, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia sportowe, muzykoterapię, psychoterapię,
arteterapię i inne.
Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne: kółko plastyczne, teatralne, informatyczne, "sprawnych
rąk", drużyny harcerskie, w ramach których uczniowie rozwijają swoje talenty
i zainteresowania.
Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej
o kierunkach: stolarz, kucharz, ogrodnik, piekarz, cukiernik, krawiec, ślusarz.
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Tabela 26. Liczba uczniów w SOSW w Prudniku w latach 2009-2011.
2009
SOSW Prudnik

Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ZSZ
Sz. P. do Pracy

Upośl.
w st.
lekkim

0
24
36
0
0

Upośl.
w st.
umiarkowanym
i znacznym
11
13
11
0
11

2010
Upośl.
w st.
głębokim

Upośl.
w st.
lekkim

0
11
0
0
0

0
20
31
0
0

Upośl.
w st.
umiarkowanym
i znacznym
11
15
6
0
10

2011
Upośl.
w st.
głębokim

Upośl.
w st.
lekkim

0
13
0
0
0

0
20
20
16
0

Upośl.
w st.
umiarkowanym
i znacznym
11
14
15
0
13

Upośl.
w st.
głębokim

0
13
0
0
0

Źródło: System Informacji Oświatowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku
SOSW w Głogówku ma siedzibę w Głogówku przy ul. Batorego 2, tel. 77 437 29 29. W skład Ośrodka
wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna, Publiczne Gimnazjum Nr 3 Specjalne, Trzyletnia
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Grupy Wychowawcze. Ośrodek dysponuje dobrze
wyposażonym internatem z wysoko wykwalifikowaną kadrą wychowawców, którzy dbają o zdrowie
i bezpieczeństwo wychowanków.
Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest posiadania aktualnego na dany rok szkolny orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wniosek rodziców
o realizację obowiązku nauki.
Ośrodek oferuje naukę dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
potwierdzającego przysposobienie do pracy.
Ośrodek zapewnia:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie oligofrenopedagogiki
- atrakcyjne metody pracy polegające na aktywizacji ucznia
- wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, jak
również dotkniętych niepełnosprawnościami sprzężonymi
- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
- sale rehabilitacyjną
- nowo powstałą siłownię
- mało liczne klasy
- bezpłatne podręczniki i ćwiczenia
- rodzinną atmosferę (wszystkie dzieci są otoczone ciepłą opieką nauczycieli i pracowników szkoły)
- świetlicę szkolną
- opiekę psychologiczno-pedagogiczną
- przynależność do drużyny harcerskiej "Nieprzetarty Szlak"
- udział w olimpiadach specjalnych
Ponadto w ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć korekcyjno kompensacyjnych, zajęć z logopedą a także rewalidacyjno - rehabilitacyjnych zajęć sportowych, zajęć
informatycznych i socjoterapeutycznych.
W Ośrodku działa szereg gabinetów o charakterze specjalistycznym :
- gabinet terapii mowy (logopedyczny)
- gabinet terapii słuchu (metodą Tomatisa)
- gabinet regulacji fal mózgowych (terapia metodą EEG Biofeedback)
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-

gabinet terapii polisensorycznej (sala doświadczania świata)
dogoterapia
biblioterapia
gimnastyka korekcyjna.

Nauka w Trzyletniej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przygotowuje ucznia do opanowania
prostych umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności z zakresu pracy chronionej lub innych
wykonywanych pod nadzorem. Zajęcia odbywają się w pracowniach:
- gospodarstwa domowego
- ogrodnictwa
- artystycznej - techniki komputerowej
- obsługi ksero-fax.
Pracownie prowadzą nauczyciele z wieloletnią praktyką zawodu.
W Ośrodku funkcjonują 3 grupy wychowawcze objęte całodobową opieką. W grupach pracują
nauczyciele-wychowawcy oraz opiekunowie nocni. W grupach realizuje się program wychowawczy
w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej w czasie wolnym. W pracy stosuje
się znane w pedagogice specjalnej metody oddziaływań uwzględniające indywidualne potrzeby
i możliwości wychowanków. Wszelkie działania w pracy grup nastawione są na złagodzenie rozłąki
z rodziną. Wychowankowie po przyjściu ze szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.
Tabela 27. Liczba uczniów w SOSW w Głogówku w latach 2009-2011.
2009
SOSW Prudnik

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Sz. P. do Pracy

Upośl.
w st.
lekkim

18
20
0

Upośl.
w st.
umiarkowanym
i znacznym
8
10
15

2010
Upośl.
w st.
głębokim

Upośl.
w st.
lekkim

2
2
0

11
23
0

Upośl.
w st.
umiarkowanym
i znacznym
13
8
10

2011
Upośl.
w st.
głębokim

Upośl.
w st.
lekkim

2
2
0

13
16
0

Upośl.
w st.
umiarkowanym
i znacznym
16
6
14

Upośl.
w st.
głębokim

2
2
0

Źródło: System Informacji Oświatowej.

Dom Dziecka w Głogówku
Dom Dziecka jest placówką socjalizacyjną zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki
zastępczej. Jest placówką koedukacyjną, posiadającą 30 miejsc. Do placówki przyjmowane są dzieci
i młodzież w wieku od 3 do 18 lat. Siedziba Domu Dziecka znajduje sie w Głogówku przy ul. 3-go Maja
21, tel. 77 4067750.
Dom Dziecka wykonuje zadania:
- zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb,
- prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące,
terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia
społecznego,
- zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych.
Dom Dziecka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny
przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.
W placówce przebywa aktualnie sześcioro dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (3
dziewczynki, 3 chłopców).

32

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
Zadania Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) wobec osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych
określone są w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.
415 z późn. zm.)
Osoby bezrobotne niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 49 wykazane
są w grupie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wobec nich stosowane są
wszystkie usługi i instrumenty wynikające z ustawy, które pozwolą im na szybszą integrację
z rynkiem pracy.
PUP udziela pomocy poprzez:
-pośrednictwo pracy – udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań lekarza) oraz
pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
-poradnictwo zawodowe – świadczenie pomocy w wyborze odpowiedniego zatrudnienia i zawodu oraz
pracodawcom w doborze kandydatów do pracy (z uwzględnieniem schorzenia i wskazań lekarza do
zatrudnienia),
• szkolenia,
• staże,
• prace interwencyjne i roboty publiczne,
• prace społecznie użyteczne,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej,
• refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
• studia podyplomowe.
Osobom tym sporządza się również Indywidualne Plany Działań (IPD),które mają na celu określenie
jakie narzędzia aktywizacyjne należy wobec tej osoby zastosować, aby ją ukierunkować i pobudzić do
podejmowania samodzielnych działań zmierzających do podjęcia pracy.
PUP korzysta również ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych (w tym chorych psychicznie) na podstawie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
Pomoc udzielana jest głównie poprzez udzielanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
refundacji kosztów wyposażenia lub dostosowania miejsca pracy u pracodawcy do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Aktywizacja zawodowa osób chorych psychicznie stanowi poważne wyzwanie dla instytucji rynku
pracy. Można wskazać dwie najpoważniejsze przyczyny niskiej aktywności zawodowej tych osób:
• postawa osoby niepełnosprawnej a to np. obawa utraty renty, stan zdrowia ( znaczna absencja
chorobowa, potrzeba stałej opieki), związane z pracą lęki, przekonanie że nie nadają się do
pracy,
• otoczenie zewnętrzne, w tym m.in. postawa rodziny, postawa pracodawcy, warunki środowiska
pracy,
• bariery po stronie pracodawców:
- obawa przed dodatkowymi obowiązkami np. konieczność wezwania PIP po dostosowaniu
miejsca pracy,
- konieczność dostosowania miejsca pracy,
- obawa przed niższą wydajnością, jakością pracy i mobilnością pracownika
niepełnosprawnego,
- uprzedzenia współpracowników i personelu kierowniczego.
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Lokalny rynek pracy charakteryzuje niedostateczna liczba miejsc pracy dla niepełnosprawnych.
W powiecie jest tylko jeden zakład pracy chronionej, co znacznie ogranicza możliwości zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
W 2011 roku zgłoszono jedynie 6 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.
Na koniec grudnia 2011 r. w PUP w Prudniku zarejestrowanych było 3.368 osób bezrobotnych, w tym
184 niepełnosprawne, co stanowi 5,4% ogółu bezrobotnych.
Tabela 28. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP Prudnik.
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Prudniku (bezrobotni)
Rok

Stopień lekki

Stopień umiarkowany

Stopień znaczny

2008

72

36

1

2009

107

63

0

2010

104

69

3

2011

94

87

3

Na koniec grudnia 2011 roku zarejestrowana była 1 osoba z upośledzeniem umysłowym, co stanowi
0,5% ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych.
Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych najwięcej bo 63 osoby posiada wykształcenie podstawowe,
61 osób legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a 42 osoby mają wykształcenie
policealne i średnie zawodowe. Wykształcenie wyższe posiada 8 osób.
W 2011 roku z usług i instrumentów rynku pracy skorzystało 47 niepełnosprawnych, w tym:
• ze staży – 7osób,
• ze szkoleń – 27osób,
• z prac społecznie użytecznych – 5osób,
• z prac interwencyjnych – 2osoby,
• z robót publicznych – 5osób,
• IPD objęto – 52 osoby.
Pracę podjęło 17 osób.
Inne działania podejmowane przez PUP w Prudniku to współpraca:
• z Fundacją Matematyków i Informatyków niesprawnych ruchowo poprzez rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych przekazywanych przez Fundację oraz udzielanie informacji osobom
bezrobotnym niepełnosprawnym o warunkach i możliwościach korzystania z jej usług.
• z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w roli partnera w projekcie ”Wzrost
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów PCPR w Prudniku” – działanie 7.1.
W 2011r. po raz kolejny realizowany był program „JUNIOR” ze środków PFRON – program
aktywizujący niepełnosprawnych absolwentów poprzez staże. Objęto nim 5 niepełnosprawnych
do 25 roku życia.
PUP w Prudniku będzie kontynuował działania realizowane w latach poprzednich zmierzające
do zaktywizowania osób niepełnosprawnych ( w tym z zaburzeniami psychicznymi).
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Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w strukturach PCPR przy
ul. Kościuszki 55 a, tel.77-436-47-00. Czynny jest od poniedziałku do piątki w godzinach: 7.30 – 19.30.
Jest przeznaczony dla osób w różnych sytuacjach kryzysowych. Do pracy w ośrodku
zaangażowane są przede wszystkim pracownicy PCPR w ramach swoich obowiązków służbowych, a do
pełnienia dyżurów do dyspozycji są tacy specjaliści jak: psycholog, prawnik, interwent.
W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej
zatrudnionych jest 2 terapeutów
posiadających wyższe wykształcenie.
W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej wykonywane są zadania:
- prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz
w zakresie rozwijania
umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych,
- organizowanie systemu wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej,
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich
rodzin,
- opracowywanie i realizacja programów pomocowych dla osób będących w stanie kryzysu,
- współpraca z instytucjami podejmującymi działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, patologiom itp.
Ośrodek zapewnia bezpłatną i anonimową pomoc:
- z zakresu poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, prawnego, psychiatrycznego
osobom, rodzinom doznającym przemocy a także wszystkim poszkodowanym w wyniku zdarzeń
traumatycznych takich jak: nieuleczalna choroba, wypadki, śmierć bliskiej osoby, klęski żywiołowe,
katastrofy, a także będących w kryzysach psychospołecznych (np. utrata pracy, kłopoty finansowe,
bezrobocie, bezdomność, trudności mieszkaniowe – zagrożenie eksmisją);
pomoc osobom z różnego rodzaju uzależnieniami (m.in. uzależnionym od substancji
psychoaktywnych, komputera, hazardu, seksu)
- grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy;
- konsultacje indywidualne i grupa psychoedukacyjna dla sprawców przemocy domowej w ramach
Programu Korekcyjno – Edukacyjnego;
Ponadto odbywają się również zajęcia Klubu Wolontarystycznego integrujące młodzież
niepełnosprawną psychicznie i fizycznie z pełnosprawnymi wolontariuszami.
Tabela 29. Udzielone porady w ramach działań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
ROK
OGÓŁEM PORAD
DOT. UZALEŻNIENIA
2011
2058
219
2010
7188
827
2009
8649
867
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej nie prowadzi porad z osobami zaburzonymi psychicznie.
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Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Kluby AA.
Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmują działania w zakresie:
- udzielają informacji odnośnie instytucji pomocowych,
- motywują do podjęcia leczenia i uczestniczenia w spotkaniach w punkcie konsultacyjnym, poradni
odwykowej lub klubie abstynenta,
- podejmują czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku
poddania się leczeniu,
- kierują na badania przez biegłych,
- kierują wnioski do sądu rejonowego w celu ustalenia stopnia uzależnienia oraz określenia sposobu
terapii,
- podejmują działania zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych,
prowadzą działalność wychowawczą i informacyjną dotyczącą problemów uzależnień,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- wspomagają działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, dotyczącą rozwiązywaniu
problemów alkoholowych i innych uzależnień.
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prudniku
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3
tel. 77 4066254 lub 77 4066200
e-mail: um@prudnik.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.15 – 15.15
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała ul. Rynek 10
tel. 77 4388533 lub 77 4388531
godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogówku
Urząd Miejski w Głogówku
48-250 Głogówek ul. Rynek 1
tel. 77 40690920 lub 77 4069900
godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek – czwartek: 7.30 – 16.00
piątek: 7.30 – 14.00
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrzy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
48-231 Lubrza ul. Wolności 73
tel. 77 407 46 79
e-mail: ops@lubrza.opole.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
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• Punkt Konsultacyjny w Białej
48-210 Biała ul. Prudnicka 29
Tel. 77 4387345
godziny przyjęć:
piątek: 15.30 – 19.30
Zakres działalności Punktu Konsultacyjnego:
- udzielanie konsultacji w zakresie problemów alkoholowych,
- udzielanie konsultacji dla dorosłych osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- informowanie o formach pomocy,
- kierowanie do odpowiednich jednostek lecznictwa odwykowego,
- udostępnianie fachowej literatury, broszur i ulotek.
• Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym w Głogówku
48-250 Głogówek ul. Batorego 8
tel. 77 4373785
godziny przyjęć:
poniedziałek, środa: 12.00 – 15.00
piątek: 12.00 – 16.00
Zakres działalności Punktu Konsultacyjnego:
- udzielanie konsultacji w sprawach uzależnienia od alkoholu,
- rozmowy indywidualne z psychologiem dot. spraw związanych z alkoholizmem,
- motywowanie do podjęcia leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego,
- organizowanie wyjazdów na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe,
- spotkania grupy AA /czwartek: godz. 17.00/,
- spotkania grupy Al-Anon (grupa wsparcia dla osób żyjących w najbliższym otoczeniu osób
uzależnionych) /środa: godz. 16.00/,
- poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin,
- poradnictwo psychologiczne;
- udostępnienie fachowej literatury, czasopism i broszur.
• Klub Abstynenta w Białej
48-210 Biała ul. Prudnicka 29
tel. 77 4387345
godziny przyjęć:
piątek: 17.00 – 19.00
Klub prowadzi spotkanie grupy AA oraz grupy Al-Anon (grupa wsparcia dla osób żyjących w
najbliższym otoczeniu osób uzależnionych);
• Parafia Św. Michała Archanioła
48-200 Prudnik, Plac Farny 2
tel. 77 4362878
Dom Katolicki
Spotkania i spotkania otwarte grupy AA „ALFA” – środa” 17.00 piątek: 18.00
Spotkania grupy „Dorosłe Dzieci Alkoholików” - wtorek: 17.00
Spotkania grupy „Al-Anon” ( dla osób współuzależnionych) - poniedziałek: 17.00
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Organizacje pozarządowe
Na terenie Powiatu Prudnickiego działają organizacje pozarządowe, które aktywnie uczestniczą w życiu
społecznym powiatu i uzupełniają ofertę wsparcia osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi
oraz na rzecz osób z problemami uzależnień. Wśród organizacji działających na terenie powiatu,
a zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi, jest Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych „Za głosem serca” w Głogówku, natomiast pomocą osobom z różnego rodzaju
problemami i uzależnieniami zajmuje się Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie –
„ALTERNATYWA” -S.A.P.R.A w Prudniku.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „ Za głosem serca” w Głogówku
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność społeczną od 1998 r., a jako organizacja
pozarządowa od 2005 roku. Zrzesza wychowanków i absolwentów niepełnosprawnych intelektualnie
specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników
– wszystkie prace, czynności administracyjne wykonywane są nieodpłatnie przez członków
stowarzyszenia. W ośrodku organizowane są spotkania w formie pobytu dziennego 4-5 dni w tygodniu
( poniedziałek – czwartek i piątek ) od godz. 8.00 do godz. 12.00. Opiekę nad nimi pełnią wolontariusze
– emerytowani nauczyciele oraz czynni nauczyciele, którzy zdeklarowali pomoc w zorganizowaniu
czasu wolnego. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, samopomocową. Pozyskuje środki
finansowe od darczyńców prywatnych i przedsiębiorstw, 1% podatku dochodowego, organizując
zbiórkę pieniężną w formie kwesty i balu charytatywnego. Pozyskane środki finansowe przeznaczane
są na dofinansowanie: wycieczek, wyjazdów rehabilitacyjnych na basen, do kina, obozy, kolonie,
zabawy integracyjnej w tym zakup paczek okolicznościowych.

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie – „ALTERNATYWA” -S.A.P.R.A w Prudniku
Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną i anonimową pomoc skierowaną do osób w różnym wieku
oraz z różnego rodzaju problemami. W ramach udzielanej pomocy realizowane są konsultacje ze
specjalistami uzależnienia, przemocy, pedagogami, psychologami, socjologami, pracownikami
socjalnymi, prawnikami, kuratorami.
Realizowane zadania:
1. Saprowe Centrum Aktywizacji Społecznej - projekt jest skierowany jest do osób niepełnosprawnych,
jego głównym celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu prudnickiego. Osoba niepełnosprawna musi być osobą pełnoletnią lub musi mieć skończone
16 lat i posiadać pisemną zgodę opiekuna na uczestnictwo.
2. Kolorowa Akademia Równe Szanse - celem projektu było wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz ich
rodzin, aktywizując ich do wspólnego podejmowania działań. Pragnęliśmy zintegrować dzieci
niepełnosprawne podczas warsztatów teatralnych, zajęć z pantomimy. Dzieci w projekcie dodatkowo
otoczone były opieką psychologa i logopedy. Celem zajęć było zredukowanie stresu wynikającego
z kontaktów w grupą, pomoc w przełamywaniu własnych słabości oraz eliminowania poczucia
samotności i bezradności. W projekcie zrealizowano 7 miesięczny cykl zajęć teatralnych, w których
uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z wolontariuszami i opiekunami.
3. Punkt Konsultacyjny dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin finansowany przez GMINĘ PRUDNIK
- jest prowadzony w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Znajduje się on
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ulicy Kościuszki 55 w Prudniku.
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W ramach pracy Punktu udzielane jest :
• Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
• Poradnictwo dla osób używających narkotyki ( nieuzależnionych )
• Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków
• Poradnictwo dla absolwentów ośrodków rehabilitacyjnych
• Program pracowników ulicznych
• Telefon zaufania czynny w godzinach pracy punktu
• Wywiady, interwencje socjalne
• Psychoedukacja rodzin
• Możliwość wykonania i interpretacji testu na obecność narkotyków
• Diagnozowanie oraz wystawianie skierowań do Ośrodków Rehabilitacyjno-Readaptacyjnych.
Dyżury:
• dyżur uliczny 2 godziny tygodniowo, środa 18:00 20:00,
• terapeuta uzależnień dyżur w punkcie konsultacyjnym 2 godziny tygodniowo w każdą środę w
godz. 14:00 – 16:00,
• lekarza psychiatra– konsultacje psychiatryczne, wystawianie skierowań na detoksy, do
Ośrodków Rehabilitacyjnych-1 wtorek miesiąca w godzinach 14.00-16.00.
4. Punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie:
• Dyżur terapeuty dla osób doświadczających przemocy: WTOREK 15.30-17.30
• Dyżur prawnika: ŚRODA 15.30-19.30
• Dyżur interwencyjny: WTOREK 7.30-15.30, ŚRODA 7.30-15.30
5. Warsztaty "Akademia Aktywnego Rodzica" - skierowane są na rozwój kompetencji wychowawczych
i psychospołecznych rodziców i przyszłych rodziców. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach
17.00-19.00 w Prudniku, w ramach projektu Gniazdo.
6. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od Internetu - Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy
Rodzinie "Alternatywa" - S.A.P.R.A. realizuje bezpłatne porady dla osób uwikłanych w uzależnienie od
Internetu, które odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia S.A.P.R.A. w Prudniku.
7. Zajęcia socjoterapeutyczne w ramach projektu „Bezpieczeństwo online II - w ramach zajęć odbywają
się zajęcia młodzieżowe oparte o twórczość fantasy, w które wplecione są warsztaty pisarskie,
bębniarskie, historyczne, antropologiczne, spotkania autorskie z pisarzami, planowany jest wyjazd
na konwent miłośników fantastyki oraz prowadzone są warsztaty tematyczne z zakresu bezpieczeństwa
w sieci i sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu.
Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 17.30-19.30 w Punkcie Konsultacyjnym S.A.P.R.A,
ul. Kościuszki 55a, tel. 77 436 47 00.
Projekt również ma na celu propagowanie wśród młodzieży, a także ich rodziców i nauczycieli
świadomości rozwoju ale też zagrożeń, jakie niesie ze sobą szeroki dostęp do Internetu. W ramach
projektu realizowane są warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół średnich , spotkania z rodzicami.
Zajęcia te mają nauczyć, jak unikać zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet, jak je rozpoznawać oraz do
jakich instytucji się zwrócić, gdy z zagrożeniem takim młoda osoba się spotka.
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IV. Cele główne i szczegółowe Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
Cel szczegółowy 1.1 Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
Lp.
Nazwa zadania
Działania
Realizatorzy
Termin realizacji
Wskaźnik
monitorujący
1.1.1 Ustalenie priorytetów promocji Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci
Zespół koordynujący
30.11.2012 r.
Przygotowana lista
zdrowia psychicznego
i młodzieży
priorytetów
1. Upowszechnianie wiedzy nt. zdrowia
psychicznego wśród dzieci i młodzieży
poprzez realizację programów
profilaktycznych o charakterze informacyjnoedukacyjnym w placówkach oświatowych
( zajęcia z psychologiem, specjalistami z
zakresu psychoterapii i uzależnień ).
2. Organizacja konkursów i olimpiad
tematycznych.
3. Opracowanie materiałów promujących
zdrowie psychiczne i informujących o
zagrożeniach dla zdrowia psychicznego.
4. Zajęcia grupowe oraz konsultacje
indywidualne dla uczniów z zakresu radzenia
sobie ze stresem, umiejętności efektywnego
uczenia się, komunikacji interpersonalnej.
Promocja zdrowia psychicznego wśród
rodziców i nauczycieli
1. Udzielenie pomocy rodzicom i
nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości i predyspozycji
dzieci i młodzieży.
2. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu:
- rozwijania mocnych stron ucznia i
motywowania do uczenia się,
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- pracy z uczniem trudnym oraz dzieckiem z
problemami adaptacyjnymi do warunków
szkolnych
- rozpoznawania przemocy w rodzinie,
- zapobiegania uzależnieniom od alkoholu i
substancji psychoaktywnych.
3. Szkolenia i konsultacje dla rodziców z
zakresu:
- rozpoznawania symptomów zaburzeń
psychicznych,
- zapobiegania uzależnieniom od alkoholu i
substancji psychoaktywnych.
Promocja zdrowia psychicznego wśród
dorosłych
1. Organizacja kampanii promujących
zdrowie psychiczne i informujących o
zagrożeniach dla zdrowia psychicznego
poprzez lokalne media, prasę, strony
internetowe Powiatu i jednostek
organizacyjnych, poradnie.
2. Promocja zdrowia psychicznego poprzez
rozdawanie ulotek tematycznych i broszur.
3. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy
w stanach kryzysu psychicznego.
4. Inicjowanie i realizacja szkoleń w miejscu
pracy z zakresu radzenia sobie ze stresem.
5. Rozwijanie umiejętności społecznych
i psychologicznych ułatwiających radzenie
sobie w sytuacjach trudnych.
6. Realizacja programów dotyczących
wczesnego wykrywania otępień i innych
zaburzeń funkcji poznawczych u osób
starszych.
7. Specjalistyczne poradnictwo w zakresie
leczenia uzależnień.
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1.1.2

1.1.3

Opracowanie lokalnych
programów promocji zdrowia
psychicznego
Realizacja lokalnych programów
promocji zdrowia psychicznego

Zgodnie z priorytetami promocji zdrowia
psychicznego

Zespół koordynujący

30.11.2012 r.

Przygotowane
programy

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi
Programu

Instytucje wskazane
w Programie

Realizacja ciągła

Odsetek populacji
biorącej udział w
programie/rok

30.09.2013 r.

Przygotowany
program

Cel szczegółowy 1.2 Zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Starostwo Powiatowe,
Uzupełnienie istniejącego Powiatowego
PCPR, POIK, PPP, szkoły
Programu Zapobiegania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
ponadgimnazjalne,
SOSW w Prudniku, SOSW
2011 – 2015 o część dot. zagadnieniom
zapobiegania przemocy w szkole
w Głogówku, KPP,
i w środowisku lokalnym
organizacje pozarządowe

1.2.1

Opracowanie programów
zapobiegania przemocy w
rodzinie, w szkole i w
środowisku lokalnym

1.2.2

Realizacja ciągła
Realizacja programów
Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi
Starostwo Powiatowe,
zapobiegania przemocy w
Programu
PCPR, PPP, szkoły
ponadgimnazjalne,
rodzinie, w szkole i w
środowisku lokalnym z
SOSW w Prudniku, SOSW
uwzględnieniem istniejących
w Głogówku, KPP,
regulacji prawnych
organizacje pozarządowe
Cel szczegółowy 1.3 Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
1. Cykl informacji, ulotek, broszur, prelekcji,
Przygotowanie lokalnych
Starostwo Powiatowe,
30.06.2013 r.
publikacji prasowych skierowanych do całej PCPR, POIK, PPP, szkoły
programów informacyjnopopulacji, imprezy integracyjne.
edukacyjnych sprzyjających
ponadgimnazjalne,
postawom zrozumienia i
2. Przystąpienie do rządowego programu SOSW w Prudniku, SOSW
akceptacji oraz
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
w Głogówku, poradnie,
przeciwdziałających
psychicznymi” zakładającego:
lekarze psychiatrzy i
2.1 inspirowanie, projektowanie, tworzenie psycholodzy, pedagodzy
dyskryminacji wobec osób z
zaburzeniami psychicznymi
szkolni, DPS w Prudniku,
i organizowanie:
ŚDS w Prudniku, ORiOP
- partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami
i podmiotami działającymi w obszarze w Racławicach Śląskich,
pomocy i integracji społecznej na rzecz organizacje pozarządowe
inicjowania przedsięwzięć dla pokonywania
przez osoby z zaburzeniami psychicznymi
barier uniemożliwiających im uczestniczenie
w życiu społeczno-gospodarczym, szczególnie

1.3.1

Odsetek populacji
biorącej udział w
programie/rok

Przygotowane
programy
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w miejscu zamieszkania lub pobytu,
- systemu kompleksowej oceny jakości
i efektywności usług świadczonych na rzecz
osób z zaburzeniami psychicznymi,
przywracania ich do funkcjonowania
w lokalnym środowisku zamieszkania, pobytu,
a także oceny skali i poziomu ich integracji
społecznej,
- lokalnych strategii rozwiązywania
problemów społecznych oraz programów,
których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym
uwzględnianiem przypadków osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- lokalnych projektów i programów
związanych z organizowaniem i
funkcjonowaniem różnorodnych ofert oparcia
społecznego dla osób przewlekle psychicznie
chorych i upośledzonych umysłowo,
wykorzystujących potencjał dialogu
społecznego na rzecz włączania społecznego
tych osób i wyposażenie ich w kompetencje
umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról
społecznych i osiągania pozycji społecznej
dostępnych członkom społeczności, w której
żyją osoby z zaburzeniami psychicznymi
2.2 promowanie dobrych praktyk, wzorów
i modeli:
- pomocy omawianej grupie osób, w tym
usług świadczonych na
rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki
organizacyjne służb: pomocy społecznej oraz
zatrudnienia
celem
tworzenia
sieci
optymalnych ofert wsparcia,
- funkcjonowania osób z zaburzeniami
psychicznymi w ich środowisku społecznym,
a także w instytucjach zapewniających im
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wsparcie,
- integracji społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi, głównie przez wyposażenie ich
w kompetencje umożliwiające pełnienie ról
społecznych i osiąganie pozycji społecznej
dostępnej osobom sprawnym, a także przez
zmianę istniejących stereotypów dotyczących
oceny przydatności społecznej tych osób,
- wspierania rodzin osób z zaburzeniami
psychicznymi przez efektywniejsze
wykorzystanie transferów socjalnych.
1.3.2

1.4.1

Realizacja lokalnych programów
informacyjno-edukacyjnych
sprzyjających postawom
zrozumienia i akceptacji oraz
przeciwdziałających
dyskryminacji wobec osób z
zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi
Programu

Starostwo Powiatowe,
PCPR, POIK, PPP, szkoły
ponadgimnazjalne,
SOSW w Prudniku, SOSW
w Głogówku, poradnie,
lekarze psychiatrzy i
psycholodzy, pedagodzy
szkolni, organizacje
pozarządowe

Realizacja ciągła

Cel szczegółowy 1.4 Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego
Utworzenie lokalnego ośrodka
Zadanie realizowane jest przez Powiatowy
Powiatowe Centrum
Realizacja ciągła
pomocy kryzysowej oferującego Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku,
Pomocy Rodzinie w
poradnictwo i pomoc w stanach który zapewnia specjalistyczne poradnictwo
Prudniku, Powiatowy
kryzysu zagrażającemu zdrowiu w sytuacji kryzysowej
Ośrodek Interwencji
psychicznemu
Kryzysowej

Odsetek populacji, do
której kierowany jest
program, biorącej
udział w programie
/rok

Liczba utworzonych
ośrodków
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Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Cel szczegółowy 2.1 Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Lp.

Nazwa zadania

2.1.1

Opracowanie lokalnego
programu zwiększenia
dostępności i zmniejszenia
nierówności w dostępie do
różnych form środowiskowej
psychiatrycznej opieki
zdrowotnej, w tym zwłaszcza
form niezbędnych do tworzenia
centrów zdrowia psychicznego:
- leczenia ambulatoryjnego,
- leczenia w zespołach
środowiskowych,
- leczenia w oddziałach
dziennych,
- leczenia w oddziałach
psychiatrycznych w szpitalach
ogólnych, dla dzieci, młodzieży i
dorosłych

2.1.2

Realizacja programu zwiększenia
dostępności i zmniejszenia
nierówności w dostępie do
różnych form psychiatrycznej
opieki zdrowotnej w powiecie

Działania
1. Rozwijanie specjalistycznych usług
opiekuńczych w gminach powiatu
prudnickiego.
2. Podjęcie działań zmierzających do
uruchomienia zespołów środowiskowych.
3. Zwiększenie limitów przyjęć pacjentów w
PZP pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego kontraktowania świadczeń
przez NFZ.
4. Zwiększenie zatrudnienia
wykwalifikowanej kadry w PZP pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniego
kontraktowania świadczeń przez NFZ.
5. Podnoszenie kwalifikacji oraz szkolenie
kadry realizującej zadania z zakresu pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
6. Współpraca z ośrodkami pomocy
społecznej i Powiatowym Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej w zakresie
upowszechniania wiedzy wśród osób
chorych psychicznie z zakresu dostępnych
możliwości wsparcia.
Zgodnie z wytycznymi Programu

Realizatorzy

Termin realizacji

OPS, DPS w Prudniku,
ORiOP w Racławicach
Śląskich, ŚDS w
Prudniku, PCPR , POiK,
PZP, NFZ

Realizacja ciągła

OPS, DPS w Prudniku,
ORiOP w Racławicach
Śląskich, ŚDS w
Prudniku, PCPR , POiK,
PZP, NFZ

Realizacja ciągła

Wskaźnik
monitorujący
Przygotowany
program

Odsetek placówek
biorących udział w
programie/rok
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2.1.3

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Nie przewiduje się prowadzenia działań
Integrowanie działalności
Nie dotyczy
Nie dotyczy
zmierzających do tworzenia Centrum
placówek psychiatrycznej opieki
Zdrowia Psychicznego na terenie powiatu,
zdrowotnej poprzez tworzenie
lokalnego centrum zdrowia
z powodu braku uzasadnienia medycznego,
psychicznego, zapewniającego
demograficznego i ekonomicznego.
mieszkańcom powiatu
kompleksową, środowiskową
(stacjonarną i niestacjonarną)
opiekę w zakresie zdrowia
psychicznego
Cel szczegółowy 2.2 Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
Opracowanie lokalnego
Zadanie własne gmin - winno być ujęte w
Urzędy Gmin i Ośrodki
Nie dotyczy
Gminnych Programach Ochrony Zdrowia
Pomocy Społecznej
programu poszerzenia,
zróżnicowania i
Psychicznego
unowocześniania pomocy i
oparcia społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w
zakresie pomocy: bytowej,
mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy środowiskowej
Realizacja lokalnego programu
Zadanie własne gmin - winno być ujęte w
Urzędy Gmin i Ośrodki
Nie dotyczy
poszerzenia, zróżnicowania i
Gminnych Programach Ochrony Zdrowia
Pomocy Społecznej
unowocześniania pomocy i
Psychicznego
oparcia społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Wspieranie finansowe
1. Opracowanie regulaminu określającego
Starostwo Powiatowe
Realizacja ciągła
samopomocowych projektów
zasady udzielania i wysokość wsparcia,
w Prudniku
służących rozwojowi form
rodzaj projektów i typ organizacji, które mogą
oparcia społecznego dla osób z
się o nie ubiegać.
zaburzeniami psychicznymi
2. Rozpatrywanie wpływających wniosków
organizacji pozarządowych.
Zapewnienie ciągłości wsparcia
Zaplanowanie w budżecie powiatu środków
Starostwo Powiatowe
Realizacja ciągła
finansowego projektom
na realizację i kontynuację programów
w Prudniku
pozarządowym realizującym
takie formy oparcia
społecznego dla osób z

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Liczba
zrealizowanych
projektów/rok

Liczba projektów
wymagających
działania ciągłego
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2.2.5

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

zaburzeniami psychicznymi,
które wymagają działania
ciągłego
Zwiększenie udziału zagadnień
pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi w działalności
powiatowych centrów pomocy
rodzinie

Opracowanie lokalnego
programu rozwoju
zróżnicowanych form
wspieranego zatrudnienia i
przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych do potrzeb
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Realizacja lokalnego programu
rozwoju zróżnicowanych form
wspieranego zatrudnienia i
przedsiębiorczości społecznej
dostosowanych do potrzeb
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Zwiększanie dostępności
rehabilitacji zawodowej,
organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń
zawodowych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Przygotowanie kampanii
szkoleniowo-informacyjnej
adresowanej do pracodawców
promującej zatrudnienie osób z

1. Rozszerzenie działalności PCPR o nowe
obszary pomocy.
2. Pozyskiwanie finansowania ze źródeł
zewnętrznych na nowe zadania (PFRON,
środki unijne, rządowe)

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Prudniku

Realizacja ciągła

Cel szczegółowy 2.3 Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
Opracowanie Programu Powiatowego Urzędu
Powiatowy Urząd Pracy
30.06.2013 r.
Pracy w Prudniku zawierającego
w Prudniku
wypracowaną indywidualnie dla każdego
beneficjenta ścieżkę rozwoju zawodowego

% udziału wydatków
na pomoc osobom
z zaburzeniami
psychicznymi w
ogólnych wydatkach
PCPR
Przygotowany
program

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi
Programu

Powiatowy Urząd Pracy
w Prudniku

Realizacja ciągła

Liczba placówek,
przedsiębiorstw
i osób objętych
projektem

Organizacja poradnictwa zawodowego
i szkoleń zawodowych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi przez doradców
zawodowych, przygotowanie indywidualnych
ścieżek rozwoju zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy
w Prudniku

Realizacja ciągła

Liczba osób objętych
różnymi formami
działalności/rok

Kampania promocyjna na stronach
internetowych oraz tablicach ogłoszeń PUP
w Prudniku
Plakaty, ulotki, materiały promocyjne

Powiatowy Urząd Pracy
w Prudniku

Realizacja ciągła

Program kampanii
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zaburzeniami psychicznymi

2.3.5

2.3.6

2.4.1

2.4.2

Prowadzenie kampanii
szkoleniowo-informacyjnej
adresowanej do pracodawców
promującej zatrudnienie osób z
zaburzeniami psychicznymi
Zwiększenie udziału zagadnień
zatrudnienia osób z
zaburzeniami psychicznymi w
działalności powiatowych
urzędów pracy

Powołanie lokalnego zespołu
koordynującego realizację
Programu z zadaniami:
- opracowania powiatowego
programu ochrony zdrowia
psychicznego, potrzeby ludności
powiatu w zakresie zdrowia
psychicznego i opieki
psychiatrycznej oraz
dostosowanie do nich
skoordynowanej działalności
różnych form pomocy i oparcia
społecznego oraz aktywizacji
zawodowej,
- realizacji, koordynowania
i monitorowania Programu.
Opracowanie powiatowego
programu ochrony zdrowia
psychicznego, zawierającego
szczegółowy harmonogram,

Informowanie pracodawców o możliwości
zatrudniania osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi.
Zgodnie z harmonogramem kampanii
promocyjnej

Promowanie idei zatrudniania osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi jako wartościowych
pracowników

Powiatowy Urząd Pracy
w Prudniku

Realizacja ciągła

Powiatowy Urząd Pracy
w Prudniku

Realizacja ciągła

Cel szczegółowy 2.4 Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy
Zarządzenie Nr 37/2012 Starosty
Starosta Prudnicki
Prudnickiego z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu
Koordynującego Realizację Powiatowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2012-2015

Zgodnie z priorytetami promocji zdrowia
psychicznego dla powiatu prudnickiego

Zespół koordynujący

Odsetek populacji, do
której adresowana
jest kampania,
objętej
programem/rok
Liczba osób z
zaburzeniami
psychicznymi
podejmujących
zatrudnienie na
skutek działań
PUP/rok

30.06.2012 r.

Dokument
powołujący

31.12.2012 r.

Przygotowany
program
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2.4.3

2.4.4

uwzględniającego w
szczególności harmonogram
realizacji działań: 1.1.3, 1.2.2,
1.3.2, 1.4.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, i 2.3.6
Realizacja, koordynowanie i
monitorowanie powiatowego
programu ochrony zdrowia
psychicznego
Przygotowanie
aktualizowanego corocznie
przewodnika informującego o
dostępnych formach opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi
Programu

Coroczne opracowanie i publikacja na
stronach internetowych bezpłatnego
poradnika informującego o dostępnych
formach opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Zespół koordynujący
Instytucje wskazane
w Programie
Starostwo Powiatowe w
Prudniku, PCPR, POIK,
PUP, PPP, PZP, OPS, DPS,
ORiOP

Realizacja ciągła

Odsetek populacji
objętej
programem/rok

Realizacja ciągła

Publikacja
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V. Monitoring i sprawozdawczość.
Realizatorzy poszczególnych działań Programu będą prowadzić bieżący monitoring w trakcie realizacji
zadań. Corocznie przedkładać będą sprawozdania w formie pisemnej, zawierające analizę ilościową,
jakościową oraz propozycje zmian Programu na kolejne lata. Zespół koordynujący corocznie dokona
wnikliwej analizy realizacji Programu. Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia odpowiedzialny będzie
za przedstawienie informacji z realizacji Programu Zarządowi Powiatu w Prudniku, Radzie Powiatu
w Prudniku oraz Marszałkowi Województwa Opolskiego.
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