
UCHWAŁA NR XXVI/203/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na lata 
2012 - 2015" 

Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. 
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 24 poz. 128), w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.). 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na lata 2012 - 
2015" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kościerzynie. 

§ 3. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w art. 1 ust. 1 stanowi, iż ochronę zdrowia psychicznego zapewniają 
m.inn. organy administracji samorządowej. 
Stanowi również, że ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań zawartych w narodowym Programie 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, a prowadzenie działań określonych w tym programie należy do zadań własnych 
samorządów województw, powiatów i gmin. 
Jednym z zadań nałożonych na samorządy gmin jest opracowanie lokalnych programów promocji zdrowi 
psychicznego i ochrony zdrowia psychicznego, zatem podjęcie uchwały o przyjęciu Programu jest uzasadnione. 
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Załącznik do Uchwały ……………..

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia ……………………

PROGRAM 
PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO DLA MIASTA 
KOŚCIERZYNA

NA LATA 2012 - 2015

Kościerzyna 2012

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: YMPTK-DGNCM-TYKQE-DHVFH-VHFZI. Podpisany Strona 3



Plan Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 
dla miasta Kościerzyna na lata 2012 - 2015

Spis treści:

I. Wprowadzenie;

II. Diagnoza;

1. Charakterystyka stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie 
pomorskim.

2. Charakterystyka stanu opieki psychiatrycznej na terenie miasta Kościerzyny.

III. Formy i metody pomocy społecznej udzielane mieszkańcom Kościerzyny 
z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionym.

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie”;

4. Warsztat Terapii Zajęciowej;

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

6. Powiatowy Urząd Pracy;

7. Poradnia Uzależnień - NZOZ „Przychodnia”;

8. Poradnia Zdrowia Psychicznego NSP ZOZ MAWIKO;

9. Odział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego;

10. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień Szpitala 
Specjalistycznego.

IV.  Lista priorytetów Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.

V. Cele i zadania Programu wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011 – 2015.

VI.  Źródła finansowania.

VII. Ewaluacja i koordynacja Programu.

VIII. Podsumowanie.

Nad Programem Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na 
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lata 2012 – 2015 pracowały następujące osoby:

1. Bławat-Bronk Krystyna – przedstawiciel Poradni Uzależnień w Kościerzynie;
2. Bober-Nadolna Karolina – przedstawiciel Oddziału Psychiatrii Szpitala 

Specjalistycznego w Kościerzynie;
3. Cieszyńska Lucyna – przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Kościerzynie;
4. Czaja Janina – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościerzynie;
5. Dittmer Anna – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kościerzynie;
6. Duśko Tamara – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Gdańsku;
7. Gurowski Michał – przedstawiciel Fundacji „Sprawni Inaczej” Oddział 

w Kościerzynie;
8. Guzińska Teresa - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie;
9. Hering Paulina – przedstawiciel Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie;
10. Kaja-Lipska Bożena – przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 

w Kościerzynie;
11. Laskowska Wirginia – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościerzynie
12. Lipka-Doczyk Monika – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie;
13. Małecki Adam – przedstawiciel Poradni Zdrowia Psychicznego NSP ZOZ „Mawiko” 

w Kościerzynie;
14. Mikołajczyk Rafał – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościerzynie;
15. Mikołajewska Karolina – przedstawiciel Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Kościerzynie;
16. Pellowska Joanna – przedstawiciel Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie;
17. Pozorska Aleksandra – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościerzynie
18. Przecławska Elżbieta - przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Gdańsku;
19. Smuczyński Tomasz – przedstawiciel Straży Miejskiej w Kościerzynie;
20. Spiczak-Brzezińska Beata – przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Kościerzynie
21. Trapkowska Maria – przedstawiciel Parafii Św. Trójcy w Kościerzynie;
22. Tusk Gabriela – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Kościerzynie;
23. Wantoch-Rekowska Emilia - przedstawiciel Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 

w Kościerzynie;

I. Wprowadzenie 
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Zdrowie jest jednym z ważniejszych fundamentów naszego istnienia na ziemi. Jak mówi 
poeta "szlachetne zdrowie - nikt się ni dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz". Nasze 
zdrowie zależy w dużym stopniu od naszego postępowania – trybu życia, odżywiania, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, uprawiania ruchu fizycznego itp., czy wreszcie - od 
naszego sposobu myślenia i podejścia do życia.

Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie jako: 

„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, 
fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”.

Definicja ta w znaczący sposób podkreśla, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale również 
aktywny aspekt, którym jest dobrostan. Oznacza to, iż powinniśmy koncentrować się na 
zdrowiu, jego umacnianiu i zapobieganiu chorobom.  

Jeżeli chcemy być zdrowi, to drogą do tego celu nie jest jedynie pójście do lekarza gdy 
potrzebujemy jego pomocy, powinniśmy koncentrować się także na samym zdrowiu - 
wzmacniać je przez odpowiedni tryb życia (np. odpowiednie żywienie, ruch fizyczny), sposób 
myślenia i właściwe radzenie sobie z naszymi emocjami.

Przebieg naszego życia zależy w dużym stopniu od naszego zdrowia psychicznego. Zdrowie 
psychiczne jest nieodłącznym składnikiem zdrowia. Zmiany społeczne i ekonomiczne 
znacząco wpływają na stan zdrowia społeczeństwa. 

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2010 roku ustanowiła Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, w którym celami głównymi jest promocja zdrowia 
psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form 
opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Do realizacji 
tych celów również zobowiązano samorządy powiatów i gmin. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), ochronę zdrowia psychicznego 
zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. 
Ponadto w realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje 
społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły, grupy samopomocowe 
pacjentów oraz ich rodzin.

II. Diagnoza

1. Charakterystyka stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie 
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pomorskim.

W województwie pomorskim obserwuje się zwiększoną dynamikę wzrostu leczenia 
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na tle danych ogólnopolskich. 

Liczba pacjentów z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanych ogółem i po raz pierwszy   
w kraju oraz w województwie pomorskim w 2005 roku (wskaźnik na 100 000 ludności) 
kształtuje się następująco:

ogółem po raz pierwszy

Polska 3657 1029

pomorskie 4348 1322

Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi ogólnie leczonych w województwie pomorskim        
w latach 2002-2005 kształtuje się następująco:

Rok Ogółem Po raz pierwszy

2002 56144 18828

2003 70292 21841

2005 95530 29053

Liczba osób leczonych w warunkach ambulatoryjnych w Poradniach Zdrowia Psychicznego 
w województwie pomorskim.
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Rok Ogólna liczba 
pacjentów

Leczeni po raz 
pierwszy

2001 53747 Brak danych

2003 71844 Brak danych

2005 83018 18018

2006 84678 19984

Opieka Stacjonarna. Pacjenci leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi w województwie 
pomorskim.

Rok Ogółem

2002 13831

2003 14797

2005 14883

W województwie pomorskim zauważalny jest przyrost pacjentów w wieku powyżej 65 r. ż. 
(poradnie psychogeriatryczne) co odzwierciedla zmiany demograficzne społeczeństwa 
województwa.

Podobnie jak w kraju, w lecznictwie ambulatoryjnym najczęściej leczone były osoby              
z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Na przestrzeni 15 lat wskaźnik tych zaburzeń 
wzrósł o 85%. Zauważalny jest również systematyczny wzrost osób zgłaszających się              
do Poradni po raz pierwszy. 

Informacje zawarte w powyższym rozdziale są przedstawione w oparciu o założenia 
programu Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013, zamieszczone na stronie internetowej 
www.zdrowiedlapomorzan.pl

2. Charakterystyka stanu opieki psychiatrycznej na terenie miasta Kościerzyny.

Na terenie miasta Kościerzyna znajduje się Szpital Specjalistyczny, w którym znajduje się 
stacjonarny oddział psychiatryczny. W Kościerzynie czynne są dwie Poradnie Zdrowia 
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Psychicznego oraz dwie Poradnie Leczenia Uzależnień. Przedstawione dane pochodzą                
z informacji udzielonych przez przedstawicieli wymienionych placówek.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na terenie Kościerzyny w roku 2011.

Lp. Świadczeniodawca Zakres świadczeń Adres

1.
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Oddział psychiatryczny
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień

83-400 Kościerzyna
ul. Piechowskiego 36.

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego 
NSP ZOZ MAWIKO

83-400 Kościerzyna
ul. Tetmajera 2A.

3.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Przychodnia”
Poradnia Leczenia Uzależnień

83-400 Kościerzyna
ul. M. Skłodowskiej-

Curie 7.

Liczba pacjentów oddziału psychiatrycznego szpitala w Kościerzynie.

Rok Liczba pacjentów

2005 252

2006 326

2007 404

2008 355

2009 388

2010 417

Pierwsze półrocze 2011 183

Obecnie na oddziale znajduje się 30 łóżek.

Liczba pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego, która znajduje się w Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzynie.

Rok Ogólna liczba Porady lekarza Porady Skierowania do 
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porad psychiatry psychologa szpitala

2005 1144 1099 45 50

2006 2083 1862 221 50

2008 2230 1975 255 124

2009 4118 3839 279 b.d.

2010 4856 4011 845 b.d.

Liczba pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego NSO ZOZ „MAWIKO” w Kościerzynie.

Rok

Liczba 
udzielonych 

porad 
ogółem 

Liczba 
pacjentów z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

bez 
uzależnień 

Liczba 
pacjentów z 

zaburzeniami 
spowodowanymi 

używaniem 
środków 

odurzających 

Liczba 
pacjentów z 

zaburzeniami 
psychicznymi 
związanymi z 

alkoholem 

Liczba 
wystawionych 
skierowań do 

szpitala 

Liczba 
udzielonych 

porad 
telefonicznych 

Liczba 
wizyt w 

środowisku 
chorego 

2006 4820 1044 b.d. b.d. 65 74 604

2007 3923 974 15 10 49 63 660

2008 b.d. 818 13 8 b.d. b.d. b.d.

2009 b.d. 842 11 7 b.d. b.d. b.d.

2010 3179 622 8 12 41 43 824

Liczba pacjentów dwóch Poradni Leczenia Uzależnień z Kościerzyny.
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Rok Liczba pacjentów ogółem Osoby zgłoszone po raz 
pierwszy 

2006 290 86

2007 294 105

2008 323 98

2009 348 122

2010 327 119

III. Formy i metody pomocy społecznej udzielane mieszkańcom Kościerzyny 
z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionym.

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
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ul. Świętojańska 5
83 – 400 Kościerzyna

tel. (58) 686 48 61, e-mail: ppp@koscierzyna.pl

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela 
również pomocy rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z wychowaniem i 
kształceniem dzieci i młodzieży.

Zadania realizowane są poprzez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, doradztwo, 
mediacje, interwencje wśród uczniów, działalność profilaktyczną i informacyjna.

Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia obowiązku 
szkolnego, zamieszkującym na terenie powiatu kościerskiego. Natomiast dzieciom starszym 
Poradnia udziela pomocy niezależnie od miejsca zamieszkania jeżeli są uczniami placówek 
oświatowych powiatu kościerskiego.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

ul. Krasickiego 4
83 – 400 Kościerzyna

tel. (58) 686 50 05, e-mail: pcpr.koscierzyna@powitkoscierski.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, 
pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mające na 
celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom 
kryzysowym i dysfunkcjonalności rodziny.

Do zadań realizowanych przez PCPR należy między innymi:
 Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 
 Prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nim skierowanych osób. 
 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez 
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych. 

 Opieka nad pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-
wychowawczych udzielanie pomocy finansowej z tytułu kontynuowania nauki oraz 
usamodzielnienia. 

 Przygotowywanie i szkolenie rodzin zastępczych. 
 Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz kierowanie osób wymagających wsparcia w tym zakresie. 
 Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu. 
 Doradztwo metodyczne dla kierowników ośrodków pomocy społecznej 
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i pracowników socjalnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również:
Prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych, obsługa programów 
celowych PFRON, prowadzenie zadań zleconych przez PFRON,
Pomoc uchodźcom;
Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb; 
Opracowywanie programów celem pozyskiwania środków;
Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspieranie osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 
ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

24 maja 2010 r. w myśl zadania o prowadzeniu ośrodków interwencji kryzysowej, rozpoczął 
działalność Punkt Interwencji Kryzysowej, który jest rozszerzeniem dotychczasowego 
poradnictwa specjalistycznego. Na parterze budynku przy ul. Krasickiego 4, (pokój nr 13) 
przyjmują specjaliści codziennie przez 5 dni w tygodniu. Tel. (58) 681 53 87, 784 135 009, 
e-mail: pik_kna@wp.pl 
Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie z problemami. Głównym, lecz nie jedynym zadaniem Punktu 
jest nawiązanie kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem i opracowanie 
strategii wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji.

Do zadań PCPR należy także współpraca ze wszystkimi jednostkami, które w zakresie swych 
zainteresowań mają rodzinę: pomoc dla niej, poprawę relacji w rodzinie, przeciwdziałanie 
sieroctwu społecznemu, pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie”.

ul. Stolarska 9
83 – 400 Kościerzyna

tel. (58) 686 51 75, e-mail: domsrodowiskowy@epf.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy- dzienny ośrodek wsparcia działa od 1998 roku. 
Powstał w ramach Programu: „Przeciw Społecznemu Wykluczeniu”, który kierowany jest do 
osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Celem jest aktywizacja społeczna, 
zapobieganie marginalizacji tych osób, co wiąże się również z poprawą jakości ich życia 

i lepszym samopoczuciem psychicznym. Wsparciem może objąć do 30 osób - obecnie 
opiekuje się 28 podopiecznymi, w tym 22 z terenu miasta Kościerzyny.

Codzienna praca z osobami upośledzonymi ma na celu wszechstronny rozwój ich 
umiejętności, sprawności i cech indywidualnych przy pomocy różnych metod. Zadaniem 
specjalistów jest wykształcenie nawyków niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu na 
miarę możliwości indywidualnych. Większość podopiecznych ŚDS to osoby                                  
z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu tych kilkunastu lat ŚDS opiekował się również 
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osobami, u których stwierdzono chorobę psychiczną.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje usługi :

1.Trening funkcjonowania w codziennym życiu
2.Trening umiejętności interpersonalnych
3.Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
4.Poradnictwo psychologiczne
5.Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
6.Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
7.Niezbędną opieką 
8.Terapię ruchową i rekreację
9.Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ (Warsztacie Terapii 
Zajęciowej) lub podjęcia zatrudnienia.

4. Warsztat Terapii Zajęciowej.

ul. Słoneczna 1
83 – 400 Kościerzyna

tel. (58) 686 87 77, e-mail: wtz.fsi@gmail.com

Działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25 marca 2004 r. Placówka jest finansowana ze środków PFRON (90%) i powiatu (10%). 
Obejmuje zasięgiem cały powiat. Uczestnikiem WTZ mogą zostać osoby ze znacznym bądź 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz posiadające wskazanie do uczestnictwa 
w terapii zajęciowej. Obecnie w warsztatach bierze udział 25 podopiecznych, 7 kobiet i 18 
mężczyzn.

WTZ realizuje następujące zadania:

1. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego 
uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez 
wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej, a także 
wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. 

2. Rehabilitacja medyczna to zespołowe i kompleksowe działania, które mają na celu 
przywrócenie maksymalnej sprawności psychoruchowej: 

- konsultacje z lekarzem specjalistą psychiatrii – raz w miesiącu

- konsultacje z lekarzem specjalistą rehabilitacji – dwa razy w roku

- ćwiczenia z fizjoterapeutą na podstawie wskazań lekarza specjalisty rehabilitacji – 
dwa razy w tygodniu 

3. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania 
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia. Realizowana jest przez: 
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• praktyki zawodowe

• staże zawodowe

• zatrudnienie

Każdy z uczestników objęty jest indywidualnym programem rehabilitacji dostosowanym 
do jego potrzeb i możliwości. Nie rzadziej niż 2 razy w roku sprawdzane są postępy 
rehabilitacji  testami Markowska, Gunzburg PAC PAS, a po 3 latach  ocenia się jego postępy 
w rehabilitacji. W zależności od uzyskanej oceny każdy uczestnik otrzymuje wskazania 
dotyczące : 

1. podjęcia zatrudnienia; 

2. skierowania do ośrodka wsparcia (ŚDS, DPS) ze względu na brak postępów 
w rehabilitacji i złe rokowania, co do podjęcia zatrudnienia; 

3. przedłużenia uczestnictwa w terapii. 

Uczestnictwo w WTZ to codzienny pobyt uczestników w grupie, pod kierunkiem 
instruktorów i innych specjalistów, połączony z zajęciami z zastosowaniem technik terapii 
zajęciowej, w ramach pracowni: gospodarstwa domowego, artterapii, technik różnych 
i poligraficzno-komputerowej.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

ul. Brzechwy 5
83 – 400 Kościerzyna

tel. (58) 686 60 66, e-mail: mops@koscierzyna.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie ma swoją siedzibę przy                        
ul. Brzechwy 5 w Kościerzynie.
Do dyspozycji klientów są pracownicy socjalni, pracownicy: księgowości, działu świadczeń 
społecznych i pomocy środowiskowej, dodatków mieszkaniowych, aktywizacji środowiska 
lokalnego, działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, specjalista ds. rodziny             
i narkomanii, działu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna realizowana jest przez wykwalifikowaną kadrę pracowników 
socjalnych. Skierowana jest na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających 
temu celowi. 
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Praca socjalna zmierza do tego, aby wzmocnić u podopiecznych poczucie odpowiedzialności 
za swój byt i swojej rodziny i nie pogłębiać zależności od pomocy społecznej. 

PSYCHOLOG (dla ofiar przemocy)

PRAWNIK (dla ofiar przemocy)

SPECJALISTA DO SPRAW RODZINY

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DS. NARKOMANII

Działalność punktu skupiona jest przede wszystkim na konsultacji i poradnictwie, polegającej 
na dostarczaniu adekwatnych informacji na temat działania narkotyków i mechanizmów 
uzależnienia oraz edukacji z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Edukacyjnej profilaktyce 
podlegają zarówno dzieci, młodzież, którzy w okresie dorastania mają tendencję do 
podejmowania zachowań ryzykownych, ale również osoby dorosłe, które dotąd nie używały 
tego rodzaju substancji psychoaktywnych lub potrzebują informacji, gdyż zetknęły się z tym 
problemem pośrednio.
        Ważnym zadaniem realizowanym przez Punkt jest promocja zdrowego stylu życia,  
alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz opóźnienie wieku inicjacji związanej ze 
środkami psychoaktywnymi.
Ponadto do Punktu można zgłosić się z wszelkimi problemami dotyczącymi rodziny. 
Specjalista pracy z rodziną jest do dyspozycji wszystkich, którzy potrzebują wsparcia 
pedagogicznego i psychologicznego w rozwiązywaniu problemów w rodzinie. 
Osoba zgłaszająca się o pomoc może liczyć na:
- poradnictwo rodzinne,
- poradnictwo i doradztwo w zakresie problemów z dorastającymi dziećmi,
- porady pedagogiczne dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi,
- wsparcie psychologiczne osób zwracających się z problemami,
- możliwość indywidualnej pracy z rodziną zgłaszającą się o pomoc.

DZIAŁ DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - rozpoczął swoją 
działalność w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w 2011r. 
Przy Dziale swoje prace prowadzi Zespół Interdyscyplinarny.
Zadaniem tego zespołu jest w szczególności:

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym,
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odpowiedzialny jest za realizację Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla miasta Kościerzyna.

SEKCJA DS. AKTYWIZACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

Zadania realizowane w sekcji skupiają się w głównej mierze na aktywizacji społecznej                        
i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  W tym celu sekcja 
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utrzymuje stały kontakt i wymienia informacje z Powiatowym Urzędem Pracy. Kieruje 
również osoby bezrobotne korzystające z pomocy ośrodka do prac społecznie użytecznych 
oraz na niezbędne, do wykonywania tych prac, badania lekarskie. 

Praca w sekcji polega również na kierowaniu osób z orzeczoną karą ograniczenia 
wolności do pracy społecznie użytecznej orzeczonej przez Sąd, utrzymywaniu stałego 
kontaktu z Zespołem Kuratorów dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Kościerzynie,                    
jak również na ewidencjonowaniu jednostek, które mogą przeprowadzać w/w prace.

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA 

ŚWIETLICA SENIORA

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in. 
prowadzenie działań dotyczących udzielania pomocy osobom i rodzinom osób z problemem 
alkoholowym, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży jak również podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia                  
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego 
funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia. Usługi te świadczone są również w 
stosunku do osób chorych psychicznie. Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej może w powyższej sytuacji udzielić pomocy w formie usług opiekuńczych. Usługi 
opiekuńcze świadczone są przez opiekunki w domu klienta, na podstawie pisemnej decyzji 
Dyrektora Ośrodka, poprzedzonej złożeniem kompletnego wywiadu środowiskowego przez 
pracownika socjalnego. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych 
codziennych potrzeb życiowych (np. przygotowanie i podanie posiłku, zakupy) opiekę 
higieniczną, pielęgnacyjną, sprzątanie, umożliwienie kontaktu z lekarzem, załatwienie 
niezbędnych spraw w urzędach. 

6. Powiatowy Urząd Pracy.

ul. Tkaczyka 1
83 – 400 Kościerzyna

tel. (58) 680 20 50, e-mail: gdko@praca.gov.pl

Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez urząd są:

1. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu 
aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

2. Rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. 

3. Świadczenie podstawowych usług rynku pracy: 

o pośrednictwa pracy, 
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o usług EURES, 

o poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, 

o pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

o inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń. 

4. Inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi 
rynku pracy: 

o finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub 
do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego 
poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez PUP; 

o finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w 
miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku 
skierowania przez PUP; 

o dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy, podjęcia działalności gospodarczej, 
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 

o refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek                         
na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego 
bezrobotnego; 

o finansowanie dodatków aktywizacyjnych. 

5. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy stosowanych 
wyłącznie do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

o prace interwencyjne, 

o staże, 

o przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 

o stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki, 

o roboty publiczne, 

o refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. 

6. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy. 

7. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań                 
na rzecz aktywizacji bezrobotnych. 

8. Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy            
na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Samorządu Powiatowego. 

9. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub 
złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi. 
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10. Współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz 
wykorzystania środków Funduszu Pracy. 

11. Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania 
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót 
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego. 

12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia. 

13. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. 

14. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne od zasiłków i stypendiów. 

15. Obliczanie, potrącanie oraz odprowadzanie do Urzędu Skarbowego zaliczek                  
na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych zasiłków                        
i stypendiów. 

16. Wydawanie decyzji o: 

o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu 
bezrobotnego, 

o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz 
utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium 
i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających                  
z zawartych umów, 

o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, 
stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia 
finansowanych z Funduszu Pracy, 

o odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo 
całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz 
należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, 
o których mowa w art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 

17. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego państw UE w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. 

18. Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania. 

7. Poradnia Uzależnień w Kościerzynie 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” Sp. z o.o.
ul. M. C. Skłodowskiej 7, 83-400 Kościerzyna

tel. (58) 680 24 76

Poradnia Uzależnień jest komórką należącą do NZOZ „Przychodnia” Sp. z o.o. 
Placówka funkcjonuje od roku 1995 w obecnej siedzibie. Realizuje program terapeutyczny 
dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz z syndromem DDA. Poradnia 
oferuje pełen zakres terapii uzależnienia – od terapii wstępnej motywacyjno-edukacyjnej po 
terapię pogłębioną.
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I. PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
1. Przyjęcie pacjenta – rozmowa wstępna
- nawiązanie kontaktu + rejestracja , wstępna diagnoza i ustalenie terminu wizyty                    

u lekarza,
- terapeuta wypełnia kartę przyjęcia dotyczącą kryteriów ICD 10, oraz innych zaburzeń                 

i problemów,
- pacjenci otrzymują do samodzielnego wypełnienia testy rozpoznające poziom 

uzależnienia  (dla wiadomości własnej).
2. Konsultacja lekarska – diagnoza nozologiczna
- diagnoza uzależnienia, 
- motywowanie do podjęcia terapii, 
- informacja o możliwych drogach leczenia, 
- ocena somatycznego stanu pacjenta, 
- ewentualne leczenie zaburzeń somatycznych.

3. Zawarcie kontraktu na udział w terapii.
 

Omówienie zasad uczestnictwa w grupie podstawowej, ustalenie terminu rozpoczęcia 
terapii oraz ogólnego planu terapii .Zawarcie kontraktu odbywa się indywidualnie z każdą 
osobą . W trakcie udziału w grupie wstępnej pacjent potwierdza  zawarcie kontraktu                 
na udział w leczeniu.

4. Terapia grupowa:

A . Grupa terapii wstępnej: edukacyjno – motywacyjnej 

B. Grupa terapii podstawowej

C. Grupa terapii zadaniowej After – care

D. Grupa zapobiegania nawrotom picia

E. Grupa rozbrajania nałogowych mechanizmów uzależnienia

F. Trening zachowań asertywnych.

II. PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB Z RODZIN ALKOHOLOWYCH 

  Program  dla  osób  współuzależnionych  (dorosłych  członków rodzin). 

1.Przyjmowanie do terapii: 

- pierwszy kontakt 
- diagnoza (rozpoznanie sytuacji rodzinnej, problemów wynikających z niej), 
- informacja o terapii, 
- ewentualna konsultacja lekarska, 
- zawarcie kontraktu na leczenie. 

2.Faza podstawowa: 
 - Grupa  terapeutyczna  pracująca  nad  rozpoznaniem sytuacji  rodzinnej  i własnych  
zachowań  wynikających ze współuzależnienia. 
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8. Poradnia Zdrowia Psychicznego NSP ZOZ MAWIKO

Spółka z o.o. MAWIKO powstała w 1998 roku założona przez trzech lekarzy: psychiatrę, 

neurologa-psychiatrę i internistę w celu zorganizowania ośrodka opiekuńczo-leczniczo-

rehabilitacyjnego o profilu psychiatryczno-geriatrycznym.

ul. Tetmajera 2 A

83-400 Kościerzyna

tel. (058) 680-14-12

9. Oddział Psychiatryczny 
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
tel. (58) 686 00 00

10. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień
Szpital Specjalistyczny
ul. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna

  
IV. Lista priorytetów Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 
mieszkańców Kościerzyny.

Biorąc pod uwagę cele Programu, jak również aktualną sytuację psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej w Kościerzynie za główne priorytetowe działania uznajemy:

1. Profilaktyka – Program Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców 
Kościerzyny zakłada w szczególności działalności na płaszczyźnie profilaktyki, 
edukacji i informacji wszystkich grup wiekowych mieszkańców. 
Jednym z głównych celów do realizacji będzie dostarczenie mieszkańcom rzetelnych 
informacji dotyczących zdrowia psychicznego jak również aktualnej oferty 
zdrowotnej na terenie miasta. W trakcie realizacji programu zamierzamy pogłębiać 
wiedzę mieszkańców w tej dziedzinie, uwzględniając zaburzenia geriatryczne 
związane ze starzeniem się, zaburzenia depresyjne oraz samobójstwa. Informacje te 
przełożą się na zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej zdrowia 
psychicznego jak również pozwolą w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę 
w sytuacjach stresowych czy też kryzysowych, które są ważnym elementem zdrowia 
psychicznego. 
Program będzie miał również na celu integrację społeczną osób chorych psychicznie          
i wzmacnianie ich więzi ze społeczeństwem.
W ramach Programu przewidujemy szereg działań edukacyjno-informacyjnych 
skierowanych do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku.
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Działania profilaktyczne ujęte w programie wpisują się w jeden z głównych 
priorytetów w polskiej i europejskiej polityce zdrowotnej dotyczącej promocji zdrowia 
psychicznego (opracowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia 
psychicznego).

2. Zapobieganie zaburzeniom spowodowanych używaniem i nadużywaniem 
alkoholu – spożywanie alkoholu jest bardzo poważnym i zauważalnym problemem 
mieszkańców naszego miasta, który dotyka nie tylko osobę pijącą, ale w dużej mierze 
najbliższe środowisko (współmałżonka, dzieci, pozostałych domowników, sąsiadów).

3. Współuczestnictwo i wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu modelu 
środowiskowej opieki psychiatrycznej – jednym z założeń Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie jest utworzenie w najbliższym czasie modelu 
środowiskowej opieki psychiatrycznej oraz oddziału dziennego.

4. Promocja i wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

V. Cele i zadania Samorządu Gminy wynikające z Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

Cel główny programu:

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Cele szczegółowe Programu:

1.1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań            
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

1.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.

1.3. Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

1.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych.

Cel główny Programu:

2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej opieki 
zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym 
i społecznym.

Cele szczegółowe Programu:

2.1. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

2.2. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
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2.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.4. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.

Cele i zadania wynikające z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Cel 
Główny

Cel szczegółowy Zadania Realizator, koordynator

1.1.1.
Ustalenie priorytetów promocji zdrowia 
psychicznego

Instytucje działające w sferze zdrowia 
psychicznego z terenu miasta 
Kościerzyny

1.1.2.
Opracowanie lokalnego programu promocji 
zdrowia psychicznego

Program powstał przy udziale 
specjalistów z różnych instytucji przy 
koordynacji pracownika MOPS

1.1.
Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
zdrowia psych., 
kształtowanie zachowań 
i stylów życia 
korzystnych dla zdrowia 
psychicznego, 
rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie w 
sytuacjach 
zagrażających zdrowiu 
psych.

1.1.3.
Realizacja lokalnych programów promocji 
zdrowia psychicznego

Instytucje działające w sferze zdrowia 
psychicznego z terenu miasta 
Kościerzyny

1.2.1.
Opracowanie progr. zapobiegania przemocy w 
rodzinie, w szkole i środowisku lokalnym

Dyrektor MOPS;
dział ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w MOPS;
zespół interdyscyplinarny;
Szkoły1.2.

Zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym 1.2.2.

Realizacja programów zapobiegania przemocy 
w rodzinie, szkole i środ. Lokalnym z 
uwzględnieniem istniejących reg. prawnych.

Dyrektor MOPS;
dział ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w MOPS;
zespół interdyscyplinarny;
grupy robocze;
szkoły;

1.3.1.
Przygotowanie lok. prog. infor.-eduk. 
sprzyjających postawom zrozumienia i 
akceptacji praz przeciwdziałających 
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Jesteśmy dla Ciebie w Kościerzynie;
MOPS;
Szkoły;

1.3.
Zwiększenie integracji 
społecznej osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi

1.3.2.
Realizacja w/w zadania j.w.

1.
Promocja 
zdrowia 
psychicznego 
i 
zapobieganie 
zaburzeniom 
psychicznym

1.4.
Organizacja systemu 
poradnictwa i pomocy w 
stanach kryzysu 
psychicznego

1.4.1.
Tworzenie lokalnych ośrodków pomocy 
kryzysowej oferującej poradnictwo i pomoc w 
stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu 
psychicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościerzynie;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
Poradnie Uzależnień;
Szpital;
Poradnie Zdrowia Psychicznego;

2.
Zapewnienie 
osobom z 
zaburzeniami 
psychicznymi 
wielostronnej 

2.1.
Upowszechnienie 
środowiskowego 
modelu psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej

2.1.1.
Opracowanie lokalnego programu zwiększenia 
dostępności i zmniejszenia nierówności w 
dostępie do różnych form środowiskowej 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Poradnie Uzależnień;
Szpital;
Poradnie Zdrowia Psychicznego;
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2.1.2.
Realizacja programu zwiększenia dostępności i 
zmniejszenia nierówności w dostępie do 
różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
w gminie

Poradnie Uzależnień;
Szpital;
Poradnie Zdrowia Psychicznego;

2.1.3.
Integrowanie działalności placówek 
psychiatrycznych opieki zdrowotnej poprzez 
tworzenie lokalnego centrum zdrowia 
psychicznego

Poradnie Uzależnień;
Szpital;
Poradnie Zdrowia Psychicznego;

2.2.1.
Opracowanie lokalnego programu poszerzenia, 
zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

ŚDS „Jesteśmy dla Ciebie”;
SOSW w Kościerzynie;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie;

2.2.2.
Realizacja lokalnego programu poszerzenia, 
zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

ŚDS „Jesteśmy dla Ciebie”;
SOSW w Kościerzynie;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie;

2.2.3.
Wspieranie finansowe samopomocowych 
projektów służących rozwojowi form oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

Urząd Miasta Kościerzyna;

2.2.4.
Zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego 
projektom pozarządowym realizującym takie 
formy oparcia społecznego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, które wymagają 
działania ciągłego

Urząd Miasta Kościerzyna;

2.2.
Upowszechnienie 
zróżnicowanych form 
pomocy i oparcia 
społecznego

2.2.5.
Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom 
z zaburzeniami psychicznymi w działalności 
powiatowych centrów pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościerzynie;

2.3.1.
Opracowanie lokalnego prog. rozwoju 
zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych 
do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościerzynie;
Powiatowy Urząd Pracy;

2.3.2.
Realizacja lokalnego prog. rozwoju 
zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia 
i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych 
do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościerzynie; Powiatowy Urząd Pracy;

2.3.3.
Zwiększanie dostępności rehabilitacji 
zawodowej, organizacja poradnictwa 
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościerzynie; Powiatowy Urząd Pracy;

i 
powszechnej 
opieki 
zdrowotnej 
oraz innych 
form opieki i 
pomocy 
niezbędnych 
do życia w 
środowisku 
rodzinnym i 
społecznym.

2.3.
Aktywizacja zawodowa 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi

2.3.4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
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Przygotowanie kampanii szkoleniowo-
informacyjnej adresowanej do pracodawców 
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

Kościerzynie; Powiatowy Urząd Pracy;

2.3.5.
Prowadzenie kampanii szkoleniowo-
informacyjnej adresowanej do pracodawców 
promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami 
psychicznymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kościerzynie; Powiatowy Urząd Pracy;

2.3.6.
Zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia 
osób z zaburzeniami psychicznymi w 
działalności powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy;

2.4.1.
Powołanie lokalnego zespołu koordynującego 
realizację Programu

Burmistrz Miasta Kościerzyna;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie;

2.4.2.
Opracowanie lokalnego programu ochrony 
zdrowia psychicznego, zawierającego 
szczegółowy harmonogram realizacji działań

Program powstał przy udziale 
specjalistów z różnych instytucji przy 
koordynacji pracownika MOPS

2.4.3.
Realizacja, koordynowanie i monitorowanie 
lokalnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego

Dyrektor MOPS;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie;

2.4.
Skoordynowanie 
różnych form opieki i 
pomocy

2.4.4.
Przygotowanie aktualizowanego corocznie 
przewodnika informującego o dostępnych 
formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 
i aktywizacji zawodowej dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Kościerzynie we współpracą z innymi 
instytucjami realizującymi Program

Cele Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna 

na lata 2012 - 2015.

1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

a) Proponowane działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania 
zaburzeniom psychicznym:

 organizacja kampanii informacyjno – edukacyjno - profilaktycznych skierowanych do 
dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji;

 wydawanie corocznie aktualizowanego informatora dotyczącego aktualnej oferty  
pomocy dostępnej w naszym mieście w sferze zdrowia psychicznego i sytuacji 
kryzysowych;

 szkolenia dla różnych grup zawodowych;

 realizacja programu zapobiegania przemocy w rodzinie;
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 prowadzenie kampanii dla różnych grup wiekowych dotyczącej szeroko pojętej 
profilaktyki uzależnień i związanych z tym problemów psychicznych;

 wspieranie rodziców w ich zadaniach wychowawczych i edukacyjnych, dostarczenie 
im wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego psychospołecznego rozwoju 
dzieci.

b) Oczekiwane efekty:

 Zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży dotyczącej dbania 
o swoje zdrowie psychiczne;

 Zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat dostępnej oferty 
pomocowej w sferze zdrowia psychicznego;

 Zwiększenie świadomości młodzieży na temat środków psychoaktywnych, 
a tym samym spadek używania tych substancji;

 Zwiększenie świadomości mieszkańców miasta dotyczącej osób                      
z zaburzeniami psychicznymi a tym samym próba zmiany nastawienia do 
nich.

c) Realizatorzy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Szkoły, Sanepid, pozostałe instytucje działające na terenie 
miasta.

d) Termin realizacji:

Praca i działania o charakterze ciągłym.

2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej 
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 
w środowisku rodzinnym i społecznym.

a) Proponowane działania w tym zakresie:

 Wsparcie instytucji zajmujących się organizowaniem i upowszechnianiem 
środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

 Wsparcie rodzin, w których występuje osoba z różnego rodzaju niepełnosprawnością 
intelektualną czy zaburzeniem psychicznym;

 Podejmowanie działań mających na celu integrację społeczeństwa z osobami 
z zaburzeniami psychicznymi – spotkania integracyjne w ŚDS, WTZ, SOSW, 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych;

Strona 26
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: YMPTK-DGNCM-TYKQE-DHVFH-VHFZI. Podpisany



 Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej promowania wśród pracodawców 
zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi;

 Udzielanie wsparcia finansowego dla instytucji i organizacji pozarządowych 
zajmujących się tematyką ujętą w Programie;

 Na potrzeby realizacji i koordynacji Programu powstanie Zespół, który w pierwszym 
kwartale roku kalendarzowego podsumuje działania z poprzedniego roku oraz w razie 
potrzeby zaproponuje modyfikacje działań w Programie.

b) Oczekiwane efekty:

 Spotkania integracyjne na terenie placówek, udział w imprezach miejskich, 
kiermaszach, wystawach prac osób z zaburzeniami psychicznymi.

 Kampania skierowana do pracodawców – ulotki, broszury, oferty, szkolenia, spotkania 
informacyjne;

 Utworzenie grup wsparcia dla rodzin, przeprowadzenie spotkań informacyjnych 
z różnymi specjalistami; 

 Udzielanie dotacji na działalność instytucji i organizacji pozarządowych;

 Funkcjonowanie lokalnego Zespołu koordynującego realizację zadań wynikających 
z Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na lata 
2012-2015

c) Realizatorzy:

 Instytucja i organizacje działające na terenie miasta w sferze zdrowia psychicznego.

d) Termin realizacji:

Praca o charakterze ciągłym.

VII. Źródła finansowania.

 Program Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na lata 
2012 – 2015 finansowany będzie z następujących źródeł:
- środki finansowe Miasta Kościerzyny;
- środki finansowe budżetu państwa;
- środki finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia;
- środki finansowe własne realizatorów programu;

VIII. Monitoring i ewaluacja programu

Monitoring i ewaluacja będzie dotyczyła realizacji Programu oraz jego wpływu na 

Strona 27
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: YMPTK-DGNCM-TYKQE-DHVFH-VHFZI. Podpisany



zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego i życia społecznego 
mieszkańców Kościerzyny. Na potrzeby monitoringu i ewaluacji w pierwszym półroczu 2012 
roku zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Zespół monitorujący w skład którego 
wejdą przedstawiciele instytucji współtworzących Program. Zadaniem Zespołu będzie co 
roczne podsumowanie działań w ramach Programu oraz ewentualne propozycje zmian. 
Zespół raz w roku (pierwszy kwartał roku kalendarzowego) na spotkaniu podsumuje działania 
poprzedniego roku z realizacji założeń Programu.

IX. Podsumowanie

Cele Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Kościerzyna na lata 
2012 – 2015 są zgodne z misją określoną w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011 – 2015. Program ma charakter otwarty i możliwe jest 
systematycznego aktualizowania go w miarę pojawiających się potrzeb oraz możliwości 
prawnych i finansowych miasta. Program Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
miasta Kościerzyny na lata 2012 – 2015 wpisuje się w:
- Strategię Polityki Społecznej w Mieście Kościerzyna na lata 2005 – 2013;
- Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego do roku 2015.
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