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I. Wprowadzenie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz.U. z 2018, poz. 1878 z późno zm.), ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy

administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z

zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje

społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także

inne osoby fizyczne i prawne.

Ochrona zdrowia psychicznego to przede wszystkim likwidacja barier jakie stoją przed

osobami z zaburzeniami psychicznymi tj.:

- niewystarczające finansowanie usług psychiatrycznej opieki zdrowotnej,

- scentralizowanie opieki psychiatrycznej w dużych miastach, a brak w małych

miejscowościach tj. np. w gminach wiejskich,

- niewielka liczba zatrudnionych w opiece psychiatrycznej,

- mała liczba pracowników ochrony zdrowia przeszkolonych w opiece psychiatrycznej.

Dlatego też, głównym celem Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest

zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom chorym lepszej dostępności do

świadczeń opieki medycznej oraz do innych form wsparcia i pomocy, które ułatwią im życie w

społeczeństwie i rodzinie.

Priorytetami dla Powiatu Kolskiego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są następujące

działania:

• zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

• kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw

społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także

przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Aby powyższe działania zostały zrealizowane konieczna jest zmiana nastawienia społeczeństwa do

zaburzeń psychicznych zarówno chorych, jak i ich otoczenia. W związku z tym, że w ostatnich

latach wzrosła liczba naszych mieszkańców cierpiących na zaburzenia psychiczne wymaga to
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II. Struktura demograficzna

Powiat Kolski położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, utworzony

został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Koło.

Pod względem ukształtowania powierzchni Powiat Kolski to obszar typowo nizinny. Na jego

terenie znajdują się Kotlina Kolska i Wysoczyzna Kłodawska (Nizina Południowo-Wielkopolska)

oraz Pojezierze Kujawskie. Najważniejszą rzeką regionu jest Warta oraz jej dopływy, Ner, Rgilewka

i Kiełbaska oraz przepływająca przez północne krańce powiatu Noteć.

Powiat Kolski graniczy z powiatami: konińskim, tureckim (województwo wielkopolskie),

kutnowskim, łęczyckim, poddębickim (województwo łódzkie), radziejowskim oraz włocławskim

(województwo kujawsko-pomorskie). Głównym zajęciem mieszkańców powiatu jest rolnictwo i

przemysł, głównie wydobywczy (sól kamienna), ceramiczny i spożywczy.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego stan ludności w Powiecie Kolskim na

dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 87 216 osób, w tym: mężczyźni 42755, a kobiety 44461.

W podziale na gminy administracja powiatu przedstawia się następująco:

a) Gmina Miejska Koło

b) Gminy Miejsko - Wiejskie:

• Gmina Dąbie

• Gmina Kłodawa

• Gmina Przedecz

c) Gminy Wiejskie:

1. Gmina Babiak

2. Gmina Chodów

3. Gmina Grzegorzew

4. Gmina Koło

5. Gmina Kościelec

6. Gmina Olszówka

7. Gmina Osiek Mały

Powierzchnia Powiatu Kolskiego wynosi 1 011 km", co stanowi 101 071 ha, w tym 81 082 ha

użytków rolnych stanowiących 80, 2 % ogólnej powierzchni.
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III. Opieka psychiatryczna na terenie Powiatu Kolskiego

Rodzaje podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego:

W ramach systemu ochrony zdrowia, do osób z zaburzeniami psychicznymi są skierowane

formy wsparcia ambulatoryjnego, środowiskowego, dziennego oraz stacjonarnego.

Z danych Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2019 roku na

terenie Powiatu Kolskiego w zakresie systemu świadczeń ambulatoryjnych działają:

2 poradnie zdrowia psychicznego świadczące usługi psychiatryczne ambulatoryjne dla osób

dorosłych (Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna z siedzibą w Kole

przy ul. Poniatowskiego 25 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Violmed"

Poradnia Zdrowia Psychicznego zlokalizowany w Kole przy ul. PCK 6).

• 1 poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (Centrum Medyczne Multimed

Tadeusz Jucyk Spółka Jawna z siedzibą w Kole przy ul. Poniatowskiego 25),

•

• 1 poradnia leczenia uzależnień (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia

Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, 62-600 Koło ul. PCK 8),

• 1 poradnia leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol)

(Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna z siedzibą w Kole przy ul.

Poniatowskiego 25).

Na terenie powiatu działa 1 zespół leczenia środowiskowego (domowego) - Centrum Medyczne

Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna z siedzibą w Kole.

W zakresie świadczeń dziennych do dyspozycji mieszkańców powiatu pozostaje 1 oddział dzienny

psychiatryczny ogólny - Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna z siedzibą w

Kole przy ul. Poniatowskiego 25).

W ramach psychiatrycznej izby przyjęć świadczą usługi 4 podmioty na terenie województwa

wielkopolskiego (szpitale w Gnieźnie, Kościanie, Sokołówce i Centrum Medyczne HCP w

Poznaniu).

W zakresie systemu leczenia stacjonarnego województwo wielkopolskie dysponuje:

• 10 oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi - w następujących szpitalach psychiatrycznych

(Gniezno, Kalisz, Kościan - z siedzibą w Kościanie, Siekowie i Wonieści, Ostrów
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• poradnia terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych

• oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

• zespół leczenia środowiskowego (domowego) - lekarz psychiatra, psycholog,

pielęgniarka

b) czas pracy poradni:

• przychodnia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7:30 - 20:00

• rejestracja telefoniczna lub osobista tel. 578 878000, www.multimed24.pl

c) dokumenty wymagane do przyj ęcia:

• skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku gdy udzielenie

świadczenia możliwe jest na podstawie skierowania.

• numer pesel w celu weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ, w każdym

przypadku, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie

recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze.

• dokument tożsamości, w każdym przypadku, gdy istnieje potrzeba potwierdzenia

tożsamości osoby.

• dokument potwierdzający, że pacjent jest uprawniony skorzystać ze świadczeń poza

kolejnością, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wzorami dokumentów

potwierdzających uprawnienia.

d) skierowanie wymagane jest do:

• psychologa w poradni zdrowia psychicznego i poradni zdrowia psychicznego dla

dzieci i młodzieży

• terapeuty uzależnień w poradni terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (z

wyłączeniem osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich rodzin, które to

osoby nie wymagają skierowania).

• oddziału dziennego psychiatrycznego (ogólnego)

• zespołu leczenia środowiskowego (domowego)

Nie jest wymagane skierowanie do lekarza psychiatry.
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psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne osobowościowe, problemy

w relacjach i związkach). W poradni pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry,

a także psychologa oraz psychoterapeuty. Poradnia psychologiczna udziela świadczeń

w zakresie:

• diagnozy psychologicznej,

• porady psychologicznej,

• psychoedukacj i,

• psychoterapii indywidualnej (sesja).

Poradnia niesie pomoc w takich stanach jak: nerwice lękowe, natręctwa, lęki fobijne i społeczne,

depresja, stany podstresowe i pourazowe, stany przemęczenia i wypalenia zawodowego, zaburzenia

snu, kryzysy życiowe, strata osoby bliskiej, problemy interpersonalne. Poradnia leczenia uzależnień

zajmuje się diagnozowaniem uzależnienia od alkoholu, hazardu oraz innych środków

psychoaktywnych. Porady mają charakter indywidualny lub grupowy. Grupy prowadzone są dla

uzależnionych jak również współuzależnionych. Celem psychoterapeutów jest przede wszystkim

pomoc osobom uzależnionym poprzez: wspieranie, motywowanie, pomoc w wychodzeniu z

kryzysu i podtrzymania terapii.

b) czas pracy poradni:

• przychodnia czynna od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

o poniedziałek: 10:00 - 17:00

o wtorek: 08:00 - 16:00

o środa: 09:00 - 18:00

o czwartek: 08:00 -15:00

o piątek: 08:00 - 15:00

o sobota: 09:00 - 14:00

• rejestracja telefoniczna lub osobista: tel: (63) 272 12 11

c) dokumenty wymagane do przyjęcia:

• skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku gdy udzielenie

świadczenia możliwe jest na podstawie skierowania,
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4. Dane statystyczne:

Rok 2016 2017 2018
Rozpoznanie

Zespół uzależnienia (alkohol FI0.2) 320 322 331

Zespół uzależnienia (środki 39 41 42
psychoaktywne F19.2)

Zaburzenia adaptacyjne współuzależnienia 87 74 77
(F43.2)

DDA (dorosłe dzieci alkoholików) 9 11 26

Łączna liczba przyjęć 455 448 476

W przypadkach nagłych pacjenci z zaburzeniami zachowania przyjmowani są w Izbie Przyjęć

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, gdzie przy odpowiednich

wskazaniach i po wstępnej diagnostyce kierowani są do dalszego leczenia stacjonarnego lub

ambulatoryjnego.

Liczba przyjęć pacjentów z zakresu zdrowia psychicznego w Izbie Przyjęć SPZOZ w Kole

Rok 2016 2017 2018
Rozpoznanie

Zaburzenia psychiczne organiczne 7 6 4

Zaburzenia psychiczne i zachowania 35 40 44
spowodowane używaniem substancji
psychoaktywnych

Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i 25 36 22
urojeniowe

Zaburzenia nastroju 19 19 6

Zaburzenia nerwicowe 33 43 31

Zaburzenia zachowania 5 9 2

Inne 2 l 3

Łączna liczba przyjęć 126 154 112
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niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną,

·przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:

2016 2017 2018
Liczba osób ubiegających si_ę_ 1 O O
Liczba wypłaconych dofinansowań O O O
Rodzaj stopnia niepełnosprawności 1 osoba lekki O O

stopień
niepełnosprawności

Zródło: dane własne PCPR

·finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez PUP:

2016 2017 2018
Liczba osób ubiegających się O O 1
Liczba wypłaconych dofinansowań O O 1
Rodzaj stopnia niepełnosprawności O O 1 osoba znaczny

stopień
. niepełnosprawności
Zródło: dane własne PCPR

·finansowanie instrumentów rynku pracy (szkoleń, stażu, prac interwencyjnych,

przygotowania zawodowego w miejscu pracy):

2016 2017 2018
Liczba osób ubiegających sie 2 2 2
Liczba wypłaconych 2 2 2
dofinansowań
Rodzaj stopnia 1 osoba znaczny 2 osoby 1 osoba znaczny
niepełnosprawności stopień umiarkowany stopień

niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności,
1 osoba niepełnosprawności 1 osoba

umiarkowany umiarkowany
stopień stopień

niepełnosprawności niepełnosprawności

Zródło: dane własne PCPR

2) rehabilitacja społeczna - umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu

społecznym poprzez:
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5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:

2016 2017 2018
Liczba osób ubiegających 8 7 3
się
Liczba wypłaconych 4 5 O
dofinansowań

Zródło: dane własne PCPR
6) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze:

2016 2017 2018
Liczba osób 624 634 699
Znaczny stopień 487 510 552
niepełnosprawności
Umiarkowany stopień 110 94 116
niepełnosprawności
Lekki stopień 27 30 31
niepełnosprawności

Zródło: dane własne PCPR

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, ul. Stanisława

Staszica 17,tel. 63 24 01 111został powołany przez Prezydenta Miasta Konina w dniu 19 stycznia

1999 roku do realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

Informujemy, że Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie realizuje

dla miasta Koła i powiatu kolskiego następujące zadania:

• przyjmowanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności;

• wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia;

• przyjmowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności dot. osób, które nie ukończyły

16 roku życia;

• wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia;

• wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje ponadto, za opłatą

i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, karty parkingowe dla mieszkańców naszego powiatu.

7) poradnictwo i praca socjalna;

8) projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
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ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

tel. 63 26 10343, e-mail;gops_koscielec@wp.pl

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce

Olszówka 15, 62-641 Olszówka

tel. 63 27 39 035, e-mail: gops@olszowka.org.pl

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Małym

ul. Główna 6, 62-613 Osiek Mały

tel. 63 27 17 383, e-mail: gops-osiekmaly@o2.pl

• Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu

ul. Kościuszki 2, 62-635 Przedecz

tel. 63 27 38 417, e-mail: opsprzedecz@prosysko.p-I

2. Środowiskowe Domy Samopomocy

2.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu

ul. E. Plater 1, 62-660 Dąbie, tel. 63 27 10 117, e-mail.sdsdabie1@op.pl

kierownik jednostki - Dorota Włodarska, od kiedy funkcjonuje - 1997 r.

Rodzaj placówki:

samodzielna, prowadzona przez gminę Dabie, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie,

tel. 63 27 10 073

Fax 63 27 10 086, e-mail sekretariat@dabie.nowoczesnagmina.pl

Typ domu:

typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych,

typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualna,

typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

Liczba uczestników ze względu na rodzaj niepełnosprawności w 2018r.
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• wzrost samooceny
• poszerzenie nabytych umiejętności

i zdolności,
artystyczno - plastyczna • wzrost zdolności manualnych,

• wzrost kreatywności i wyobraźni,
• wzrost samooceny,
• nabycie umiejętności pracy w masach

plastycznych (masa solna, plastelina,
modelina, masa papierowa),

• nabycie umiejętności posługiwania się
pędzelkiem, nożyczkami, farbami,
pastelami,

• wzrost zdolności manualnych - prace
metodą origami oraz papierowa wiklina,

• nabycie wiedzy o ponownym
wykorzystaniu materiałów wtórnych
(papier, szkło, plastik, materiały),

• nabycie umiejętności dobierania kolorów,
• nabycie umiejętności pracy metodą

dequpage,
• wzrost wiedzy nt. wykorzystania

surowców wtórnych.
• wzrost wiedzy o zastosowaniu urządzeń

elektrycznych fryzjersko- krawieckich,
krawiecko - fryzjerska • udoskonalenie nabytych umiejętności

• wzrost zdolności manualnych
• wzrost samooceny
• poszerzenie wiedzy w zakresie ręcznego

i maszynowego szycia,
• poszerzenie umiejętności w zakresie

haftowania i robienia na drutach
• przyswojenie nawyków codziennej

higieny osobistej, oraz estetki ubioru
wyglądu zewnętrznego

• nabycie umiejętności w zakresie
organizacji przyjęć okolicznościowych,

gospodarstwa domowego • wzrost samodzielności w życiu
codziennym

• wzrost poczucia estetyki
• wzrost kreatywności
• wzrost wiedzy o potrawach i sposobach

ich przyrządzania
• nabycie umiejętności ważenia i mierzenia

w kuchni,
• nabycie umiejętności samodzielnego

sporządzania prostych posiłków
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• nabycie wiedzy o zaletach zdrowego
trybu życia

• nabycie wiedzy o szkodliwości palenia
papierosów i nadużywania alkoholu

• wzrost wiedzy o dobrodziejstwie
• nabycie wiedzy o ważności

systematycznych badań cytologicznych i
badaniu piersi,

• wzrost wiedzy o rozpowszechnianiu się
chorób zakaźnych,

• nabycie wiedzy o symptomach nawrotu
choroby,

• poszerzenie wiedzy na temat praw i
przywilej osób niepełnosprawnych

• rehabilitacja poprzez zabawę, kąpiele w
wodach termalnych,

• rozwój kulturalny, wyjazdy do kina
MDK Koło,

• zainteresowanie bieżącymi
wydarzeniami w najbliższej okolicy i

• kraju poprzez wycieczki
• poprawa relacji z rodziną i najbliższym

środowiskiem
• wzrost umiejętności nawiązywania

kontaktów interpersonalnych
(nawiązywanie 1 podtrzymywanie rozmowy,
umiejętność funkcjonowania w grupie)

• wzrost sprawności ruchowej i manualnej
poprzez aktywny udział w zawodach
sportowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu posiada 7 pokoi 2-osobowych, zlokalizowanych

w 3 segmentach, w których w odrębnych pomieszczeniach do dyspozycji uczestników znajdują się

toaleta i łazienka. Każdy z pokoi mieszkalnych posiada aneks kuchenny, wyposażony między

innymi w: zlewozmywak, kuchenkę do przygotowania posiłku, lodówkę oraz sprzęt niezbędny do

przygotowania i spożywania posiłków. Wyposażenie pokoi stanowi odpowiednio do liczby osób w

nich zamieszkujących: łóżko z pościelą, szatka trzyłóżkowa, szafa na ubrania, krzesło oraz stolik.

Sprzęt RTV dostępny jest dla uczestników całodobowych w świetlicy oraz w holu I.

Dom zapewnia dowóz na zajęcia, ale możliwy jest również dowóz we własnym zakresie.

Decyzję o przyznaniu świadczeń w ośrodku wydaje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Dąbiu, ul. Kard. Wyszyńskiego, 62-660 Dąbie na podstawie dokumentacji

zgromadzonej przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Lp. Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób
l. Choroba psychiczna 9

2. Upośledzenie umysłowe w tym: 11

- głęboki stopień upośledzenia umysłowego -

- znaczny stopień upośledzenia umysłowego 3

- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego 7!
!

- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza l I

neurologiczne

3. Inne zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków

psychoaktywnych

Ośrodek realizuje usługi zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

(Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). Głównym celem działalności jest zwiększenie zaradności

i samodzielności życiowej osób, które wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym

i społecznym a także integracja, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. Dom oferuje szeroki

wachlarz zajęć o charakterze wspierającym, aktywizującym, edukacyjnym i integracyjnym.

Tryb kierowania i przyjmowania uczestników odbywa się zgodnie z § 7 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 20 lOr. w sprawie środowiskowych domów

samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.). Miejscem składania wniosku jest Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Wojska Polskiego 15, 62-620 Babiak.

2.3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole

Środowiskowy Dom Samopomocy ( ŚDS ) w Kole, ul. Stary Rynek 15 zwany dalej Domem,

jest ośrodkiem wsparcia dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, w tym, dla osób

przewlekle chorych psychicznie oraz osób upośledzonych umysłowo, w którym prowadzone są

miejsca pobytu dziennego (regulaminowa liczba miejsc-25).

Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne dla osób, które ze względu na

wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu

niezbędnych potrzeb życiowych i które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub

zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w

szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji

24



Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole w ramach podejmowanych działań terapeutyczno

- rehabilitacyjnych, rehabilitacji społecznej prowadzi treningi:

l.trening umiejętności samoobsługowych podnoszących zaradność życiową funkcjonowanie

w codziennym życiu. Trening obejmuje:

- samodzielne jedzenie,

- mycie się, golenie, kąpanie

- ubieranie,

-załatwianie potrzeb fizjologicznych,

- przygotowywanie posiłków,

- prame l prasowame,

- obsługa sprzętu RTV i AGD,

- dbanie o osobistą higienę i estetyczny wygląd oraz o higienę otoczenia,

- gospodarowanie pieniędzmi,

- dokonywanie zakupów,

- dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu,

- zdobywanie umiejętności korzystania z m.in.: komunikacji miejskiej, usług

fryzjerskich itp.

- trening lekowy,

2. trening umiejętności społecznych i interpersonalnych. Obejmuje on:

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, grupowych,

- wyrobienie umiejętności samodzielnego inicjowania rozmowy,

- aktywność i odpowiedzialność,

- motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,

- kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach

otwartości i wzajemności,

- naukę samodzielnego załatwiania spraw urzędowych,

- aktywizacja w celu znalezienia zatrudnienia przy współpracy z instytucjami,

3. trening spędzania czasu wolnego. Obejmuje:

- rozwijanie zainteresowań lekturą, czasopismem, książka, telewizją,

- rozwijanie udziału w imprezach kulturowych, sportowych, towarzyskich,

- motywowanie do wychodzenia na zewnątrz domu/kino, muzeum, wystawy,

spacery itp.!,

- organizowanie wycieczek turystycznych celem poznania dziedzictwa kulturowego,

4. terapia zajęciowa:
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Praca terapeutyczna z uczestnikiem opiera SIę na wstępnej diagnozie terapeutycznej,

indywidualnych planach postępowania wspierająco - aktywizującego, celach wsparcia krótko i

długoterminowych, opracowanych przez Zespół Wspierająco - Aktywizujący, przy udziale

i w porozumieniu z uczestnikiem ..

Udział w zajęciach odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Każdy uczestnik ŚDS ma swojego asystenta prowadzącego, będącego członkiem Zespołu

Wspierająco - Aktywizującego.

Dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole oddano pomieszczenia

w budynku przy ul. Stary Rynek 15, o łącznym metrażu 328,90m2 ( parter, piętro budynku).

Budynek jednopiętrowy, ogrzewany jest gazem ziemnym, posiada własną kotłownię.

Podłączony jest do wodociągu i kanalizacji miejskiej miasta Koła.

Dom posiada własne podwórze, gdzie w sezonie letnim zorganizowano ogród letni, miejsce

wypoczynku i spotkań uczestników Domu. Zarówno Dom, jak i jego otoczenie pozbawione są

barier architektonicznych.

We wszystkich pomieszczeniach, pracowniach ŚDS, w których realizowane

są odpowiednie zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne znajdują się niezbędne do ich prowadzenia

sprzęty, urządzenia, narzędzia i materiały oraz pomoce terapeutyczne.

Każda zatem z pracowni ŚDS posiada właściwe wyposażenie sal, w zależności od

charakteru pracowni i celu jej funkcjonowania.

Zagospodarowane pomieszczenia na piętrze budynku:

- pracownia samoobsługi,

- pracownia gospodarstwa domowego,

- poradnictwo psychologiczne,

- pomieszczenie socjalne,

- pracownia artystyczna z aneksem kuchennym,

- sala doświadczania świata,

- łazienka damska,

- pokój kierownika,

- dyżurka pielęgniarska,

- pracownia organizacji czasu wolnego z kącikiem czytelniczym,

- pracownia rehabilitacji ruchowej, gabinet masażu,

- łazienka męska,

- hol z wypoczynkiem,

- toaleta dla personelu,
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2016r.

W roku 2016 łącznie z usług ŚDS skorzystały 33 osoby.

K M

TypA 7 9

Typ B 9 8

2017r.

W roku 2017 łącznie z usług ŚDS skorzystało 27 osób.

K M

TypA 5 6
Typ B 10 6

2018r.

W roku 2018 łącznie z usług ŚOS skorzystało 31 osób.

K M

TypA 9 6
Typ B 10 6

Typ A- osoby przewlekle chore psychicznie

Typ B- osoby z niepełnosprawnością intelektualną

K - kobieta

M - mężczyzna

3. Warsztaty terapii zajęciowej

Osoby posiadające orzeczema o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze

wskazaniem do terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach WTZ w celu

zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy.

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty jak np.
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• Przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi przez rozwój

umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o

swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także

poprawę kondycji psychicznej

• Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej

• Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy

• Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych,

umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy

zawodowej albo szkolenia zawodowego.

Odbywają się również zajęcia rehabilitacyjne na sali oraz masaże w gabinecie rehabilitanta.

Celem działania warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych, zmierzającego do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności

niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i

aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.

Liczbę osób w poszczególnych latach z podziałem na rodzaj niepełnosprawności przedstawia

tabela poniżej:

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób Liczba osób Liczba osób
2016 r. 2017r. 2018r.

znaczny 20 22 21

umiarkowany 5 3 4

ogółem 25 25 25
Dane: sprawozdawczość WTZ

3.2. Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w Kole

Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się przy ul. Wojciechowskiego 21 A, 62-600 Koło w budynku

dwukondygnacyjnym po zlikwidowaniu żłobka nr 1 w Kole, który dzieli wraz z Ośrodkiem

Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym, powstał 01.10.1994 r.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej są formą rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób,

które ukończyły 16 rok życia, nie są w stanie podjąć pracy i zostały przez powiatowy zespół do

spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności uznane za niepełnosprawne z zaleceniem terapii

zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego.

Indywidualne plany terapii opracowuje rada programowa (indywidualnie dla każdego uczestnika),

którą stanowią: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarka, psycholog i rehabilitant.
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możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W zajęciach uczestniczy

20 podopiecznych z terenu Gminy Kłodawa i Gminy Przedecz.

Podział uczestników WTZ ze względu na:

2016 r.

• Płeć: kobiety - 13, mężczyźni-7

• Wiek: do 25 r.ż. - 3, powyżej 25 r.ż. - 17

• Niepełnosprawność: znaczny stopień niepełnosprawności - 14, umiarkowany stopień

niepełnosprawności - 6.

2017 r.

• Płeć: kobiety - 13, mężczyźni - 7

• Wiek: do 25 r.ż. - 4, powyżej 25 r.ż. - 16

• Niepełnosprawność: znaczny stopień niepełnosprawności - 15, umiarkowany stopień

niepełnosprawności - 5.

2018 r.

• Płeć: kobiety - 13, mężczyźni-7

• Niepełnosprawność: znaczny stopień niepełnosprawności - 15, umiarkowany stopień

niepełnosprawności - 5.

Działalność rehabilitacyjna prowadzona jest w czterech pracowniach:

- pracownia komputerowa,

- pracownia ogrodniczo-bukieciarska,

- pracownia artystyczna,

- pracownia gospodarstwa domowego oraz rehabilitacja ruchowa w sali rehabilitacyjnej.

4. Dom Pomocy Społecznej w Kole

Dom Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 21 w Kole udziela całodobowej pomocy dla 113 osób

przewlekle somatycznie chorych.

W 2016, 2017, 2018 roku Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21w Kole pomocą

psychiatryczno- psychologiczną objęci byli wszyscy Mieszkańcy.

W szczególności pomocą objęci byli Mieszkańcy, u których rozpoznano już wcześniej zaburzenia

lub choroby psychiczne, a ich liczba waha się od 70 do 80 osób. U tych osób specjaliści postawili

następujące diagnozy: zaburzenia psychiczne związane z uzależnieniem od substancji
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Liczba osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych

Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), ul. Blizna 55, 62-600 Kolo

ROK 2016 - 12 osób w tym jedna z rozpoznaną chorobą psychiczną (zmiana DPS o odpowiednim

profilu)

ROK 2017 - 8 osób

ROK 2018 - 11 osób w tym 2 z rozpoznaniem Zespołu Zaburzeń Alkoholowych (obecnie nie

pijący)

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki

zdrowotnej. Opieka medyczna mieszkańców powiatu kolskiego sprawowana jest przez szpital

powiatowy, poradnie specjalistyczne i gabinety lekarskie podstawowej opieki zdrowotnej. Oferta

świadczonych usług medycznych podlega kontraktowaniu z NFZ. Obecnie na terenie powiatu

funkcjonuje dziewiętnaście zakładów zapewniających dostęp do lekarza rodzinnego.

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Lekarska Agamed

ul. 3 Maja 2, 62- 660 Dąbie

2. NZPOZ "DEREŃ"

62- 600 Koło

ul. Toruńska 28

3. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

"OSIEK - MED" s.c.

Dorota Cieślak i Jolanta Krzesłowska -Chodosz

Dęby Szlacheckie 88, 62- 613 Osiek Mały

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"ESKULAP" Teresa Ćwikałowska

62- 604 Kościelec, ul. Kościelna 3

5. NZOZ "VITA - MED." Sp. Partnerska

Lekarze Alina Lisowska, Beata Skoczylas

62- 600 Koło, ul. Narutowicza 3

6. NZOZ "MEDICUS"
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17. Przychodnia Lekarska

"ESKULAP" s.c.

Chełmno 21, 62- 660 Dąbie

18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

"ESKULAP" s.c.

ul. Poznańska 6, 62- 620 Babiak

19. Przychodnia Rodzinna i Specjalistyczna

KACZMAREKMED

ul. 3 Maja 2, 62- 660 Dąbie

Wielospecjalistyczną, całodobową opiekę medyczną zapewnia w pOWIeCIe kolskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, zwany dalej SPZOZ

z następującymi oddziałami: oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób wewnętrznych z

pododdziałem diabetologii i pododdziałem kardiologii, oddział chirurgii z pododdziałem urologii,

oddział dziecięcy, oddział noworodkowy, oddział położniczo ginekologicznym

i izba przyjęć. Poza ww oddziałami funkcjonują również inne komórki opieki szpitalnej takie jak:

dział anestezjologii, blok operacyjny i sala porodowa. W ramach pomocy doraźnej

i ratownictwa medycznego działają dwa ambulanse podstawowe jeden specjalistyczny, jak

również zespół transportu sanitarnego. W zakresie ambulatorium powiatowego funkcjonują

następujące komórki: gabinet lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, poradnia kardiologiczna, poradnia chirurgii

ogólnej, poradnia urologiczna, poradnia położniczo-ginekologiczna, poradnia diabetologiczna,

poradnia onkologiczna i poradnia pulmonologiczna, pracownia usg, pracownia endoskopii i

pracownia diagnostyki kardiologicznej. W trakcie hospitalizacji można uzyskać poradę

psychologiczną (w tym diagnostyczną) oraz konsultację psychologiczną, a także wyczerpującą

informację na temat dalszego leczenia.

6. Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Powiat Kolski jest organem prowadzącym dla pięciu Szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, w którego skład wchodzą dwie placówki

zajmujące się osobami niepełnosprawnymi.
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W Poradni w Kole zatrudnionych jest 13 pracowników pedagogicznych, w tym:

- 5 psychologów,

- 4 pedagogów,

- 4 logopedów.

Pracownicy mają następujące kwalifikacje z zakresu:

- tyflopedagogiki ( 1 osoba),

- doradztwa zawodowego (1 osoba),

- oligofrenopedagogiki ( 3 osoby),

- surdologopedii ( 1 osoba),

- diagnozowania i prowadzenia terapii u dzieci ze spektrum autyzmu (1 osoba),

- diagnozowanie i prowadzenie terapii w zakresie integracji sensorycznej ( 1 osoba),

- neurologopedii ( 1 osoba),

- prowadzenie terapii w zakresie przetwarzania słuchowego (1 osoba),

- pedagogiki leczniczej ( 1 osoba),

- diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się.

Poradnia zgodnie z aktualnymi przepisami nie jest zobowiązana do prowadzenia statystyk w

zakresie ilości osób zgłaszających się do placówki z zaburzeniami psychicznymi.

Aktualnie zauważa się znaczny wzrost liczby dzieci i młodzieży, u których pojawiają się zaburzenia

psychiczne pod postacią: zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, emocjonalno - społecznych czy

odżywiania.

W/w przypadkach poradnia wydaje w trybie pilnym orzeczema o potrzebie indywidualnego

nauczania lub opinie w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

6.2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Od ponad czterdziestu pięciu lat ( od 1973 roku) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

w Kole kształci i wychowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz niepełnosprawnością sprzężoną ( autyzm,

niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie, epilepsja, całościowe lub fragmentaryczne zaburzenia

rozwojowe) na każdym etapie edukacyjnym.

Obecnie prowadzimy:

a) wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka od momentu urodzenia do podjęcia nauki w

szkole,
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- socjoterapeutę,

- terapii behawioralnej,

- terapii integracji sensorycznej,

- terapii biofeedback,

- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej,

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

- surdopedagoga,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole zgodnie z aktualnymi

przepisami nie przyjmuje do placówki uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi.

Podstawową niepełnosprawnością uzasadniającą przyjęcie ucznia! wychowanka do placówki jest

niepełnosprawność intelektualna.

Aktualnie zauważa się znaczny wzrost liczby dzieci i młodzieży, u których pojawiają się zaburzenia

psychiczne pod postacią: zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, emocjonalno - społecznych.

W szkole mamy 4 uczniów z podejrzeniem zaburzeń psychicznych.

6.3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyj no-Wychowawczy Polskiego

Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Kole

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy (OREW) istnieje od 1992 roku.

Przeznaczony jest dla dzieci imłodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością.

OREW jest jedyną placówką na terenie powiatu kolskiego, która gwarantuje podopiecznym z Koła i

okolic codzienną wieloprofilową rehabilitację oraz realizację obowiązku szkolnego. Swoim

oddziaływaniem obejmuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie z trzech powiatów , które

dowożone są mikrobusami gmin lub Stowarzyszenia.

OREW mieści się w 2-kondygnacyjnym budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole.

OREW zajmuje 7 sal do zajęć grupowych, jedną do indywidualnych,gabinet logopedyczny,

psychologiczny, terapii indywidualnej, salę rehabilitacyjną i gabinet fizjoterapii i masażu. Ze

względu na żywienie dzieci posiada kuchnię z zapleczem kuchennym. Obiekt wyposażony jest w

platformę do przemieszczania się na kondygnacje osób na wózkach inwalidzkich. Sale

terapeutyczne i rehabilitacyjna wyposażone są w niezbędny sprzęt i pomoce do rehabilitacji i
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DoWWR:

• na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie: potrzeby wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do podjęcia

nauki w szkole;

Podanie informacji o ilości przebadanych dzieci w roku 2017

Psychologiczno-Pedagogicznej.

Specjaliści zatrudnieni w OREW

2018 w Poradni

• psycholog,

• oligofrenopedagodzy,

• neurologopeda,

• fizjoterapeuci,

• muzykoterapeuta,

• pielęgniarka

Ilość dzieci i młodzieży, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne - 9

7. Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole na dzień 31.l2.2018r. było zarejestrowanych

ogółem 1413 osób bezrobotnych, z czego 144 to osoby niepełnosprawne posiadające znaczny

(5 osób), umiarkowany (87 osób) lub lekki stopień niepełnosprawności (52 osoby). Liczba osób

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi to 53, jednak ulega ona ciągłym wahaniom.

Planujemy w swoich działaniach zwrócić uwagę na rehabilitację zawodową, która jest częścią

ogólnego procesu rehabilitacji i polega na udzieleniu osobie niepełnosprawnej takich usług jak:

poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnienie w celu umożliwienia jej uzyskania,

utrzymania i awansu w odpowiedniej pracy, a przez to integrację lub reintegrację w życie

społeczne.
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• wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia, czy przekwalifikowania,

• zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,

• uzyskać szczegółowe informacje o zawodach, o rynku pracy,

Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych ma na celu:

• Poznanie możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej (jej cech fizycznych,

psychicznych i społecznych)

• Poznanie wymagań różnych zawodów i stanowisk pracy dostępnych na rynku pracy

• Trafna porada zawodowa - która opiera się na zgodności wymagań danego stanowiska

pracy (w tym możliwości jego przystosowania), z cechami kandydata - pomyślny wybór i

sukces zawodowy.

Pomoc doradcy zawodowego polega na:

Przekazaniu os. niepełnosprawnej informacji o zawodach w celu ułatwienia podjęcia właściwej

decyzji zawodowej. Informacje te dotyczą:

• możliwości szkolenia i kształcenia zawodowego z uwzględnieniem rodzaju stopnia

uszkodzenia sprawności organizmu danej osoby;

• różnych zawodów specjalności, stawianych przez nie wymagań fizycznych

(biologicznych) i psychicznych oraz wskazań i przeciwwskazań do ich wykonywania;

• możliwości uzyskania zatrudnienia w danym zawodzie czy specjalności na lokalnym rynku

pracy;

• przepisów regulujących sprawy rehabilitacji zawodowej

niepełnosprawnych

zatrudnienia osób

Udzieleniu porady zawodowej, w formie opmu sugestii, które umożliwią klientowi podjęcie

optymalnej decyzji zawodowej na podstawie:

• przeprowadzonych badań - oceny zdolności do pracy umożliwiającej poznanie możliwości i

ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej,

• analizy i rozeznania indywidualnych szans zawodowych danej osoby na lokalnym rynku

pracy;

• własnej wiedzy i doświadczenia, dotyczącego problemów związanych z podejmowaniem

przez osoby niepełnosprawne pracy zawodowej.

Ponadto w zakresie działań doradców zawodowych będzie:
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Formy wsparcia dla osób niepelnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w

Kole:

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych; zapewniające pracodawcy refundację części

kosztów wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego lub poszukującego pracy i składek na

ubezpieczenie społeczne.

Zatrudnienie w ramach robót publicznych; oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie

dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu pracy mających na celu reintegrację zawodową i

społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym. Prace organizowane są

przez Gminy i organizacje pozarządowe. Forma ta zapewnia pracodawcy refundację kosztów

wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego do wysokości minimalnego wynagrodzenia i składek

na ubezpieczenie społeczne.

Staże, których celem jest nabywanie umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy

przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Osoba

odbywająca staż otrzymuje miesięczne stypendium i zaświadczenie o odbyciu stażu.

Refundacja dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla

skierowanego bezrobotnego. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności eospodarczej, na rozpoczęcie działalności

gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z

podjęciem tej działalności, można otrzymać środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego

wynagrodzenia.

Bon szkoleniowy, skierowany dla osób do 30 roku życia stanowiący gwarancję skierowania

bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacania kosztów, które zostaną poniesione

w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na

podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
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V. PODSUMOWANIE

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie realizowany poprzez podejmowanie

następujących działań:

przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania osób

z zaburzeniami psychicznymi w środowisku (PCPR,PUP, PZP, szkoły, organizacje

pozarządowe;

organizacja drzwi otwartych w placówkach świadczących pomoc osobom z zaburzeniami

psychicznymi (DPS-y, WTZ-y, ŚDS-y, GOPS-y, MOPS-y, organizacje pozarządowe);

organizowanie imprez integracyjnych (DPS-y, WTZ-y, organizacje pozarządowe);

prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie zachowań i stylu życia korzystnych dla

zdrowia psychicznego (szkoły, organizacje pozarządowe);

promowanie wiedzy o sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz o potrzebie

szukania wykwalifikowanej pomocy poprzez przekazywanie materiałów informacyjnych do

szkół, zakładów pracy( szpital, jednostki organizacyjne powiatu, organizacje pozarządowe);

opracowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy

społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Starostwo

Powiatowe);

przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej zapobiegania i

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym (PCPR, szkoły,

policja, organizacje pozarządowe);

• zorganizowanie spotkania przedstawicieli jednostek działających w obszarze zdrowia

psychicznego funkcjonujących na terenie powiatu kolskiego(PCPR, PZP, szpital, jednostki

•

•

•

•

•

•

•

organizacyjne powiatu, policja organizacje pozarządowe);

• inicjowanie, wspieranie i organizowanie prelekcji, warsztatów dla uczniów szkół (szkoły,

PZP, organizacje pozarządowe);

• inicjowanie, wspieranie i organizowanie zajęć integracyjnych (PZP, jednostki organizacyjne

działające w obszarze zdrowia psychicznego, szkoły);

• zapewnienie wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie poprzez prowadzenie spotkań

o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym dla członków rodzin chorujących psychicznie.

Dostępność fachowego poradnictwa -lekarz, psycholog, terapeuta (szpital, PZP, organizacje

pozarządowe);
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Pokładamy głęboką nadzieję, że nasze dalsze działania będą zyskiwały zrozumienie i będą skłaniały

do działania w kierunku edukacji społecznej, promocji oraz dostarczaniu wiedzy o chorobie i

sposobach radzenia sobie z problemem.

Monitorowanie przebiegu realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu

o coroczne sprawozdania podmiotów zaangażowanych w jego realizację, tj.:

1. Starostwo Powiatowe w Kole

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

3. Powiatowy Urząd Pracy w Kole

4. Domy Pomocy Społecznej w Kole

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Podmioty te zostały wskazane w Programie jako jednostki odpowiedzialne oraz realizatorzy.

Corocznie w ramach monitoringu Zespół koordynujący opracowanie i realizację Powiatowego

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w na lata 2019-2022 dokona dokładnej analizy realizacji

Programu. Przewodniczący Zespołu i Zastępca Przewodniczącego odpowiada za przedstawienie in-

formacji z wykonania zadań Programu Zarządowi Powiatu Kolskiego.

Opracował zespół w składzie:

1. Sylwester Chęciński - Starostwo Powiatowe w Kole

2. Agnieszka Rusin - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

3. Katarzyna Nuszkiewicz - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

4. Mariola Sobczak - Powiatowy Urząd Pracy w Kole

5. Mariola Frankowska-Rabsztyn - Dom Pomocy Społecznej w Kole

6. Ewelina Andrzejewska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

7. Dorota Szkudlarek - Starostwo Powiatowe w Kole

8. Lilla Urbaniak - Starostwo Powiatowe w Kole

9. Milena Bilińska-Śliwka - Starostwo Powiatowe w Kole
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