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                              UCHWAŁA NR XII/83/11 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 
                                            z dnia 24 listopada 2011 r.     
 
 
 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Opolskiego na lata 2011 – 2015. 
 
 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 i art. 
2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. z 
2011 r., Dz. U.  Nr 231, poz. 1375) i § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 24, poz. 128) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego na lata 2011 
– 2015, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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I. WPROWADZENIE 
 

Zdrowie psychiczne to termin trudny do zdiagnozowania. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia „zdrowie” definiowane jest jako „stan pełnego, dobrego 
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby 
lub zniedołężnienia”. W tym aspekcie zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak 
zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę ze 
swego potencjału, może sobie radzić ze stresem, pracować efektywnie oraz jest w 
stanie funkcjonować w społeczeństwie. Zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne 
nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi 
oznaczać zdrowia psychicznego. 

Słabe zdrowie psychiczne, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
występują w każdym wieku, u obu płci, w różnych kulturach i grupach ludności. 
Prawdopodobieństwo zaburzeń psychicznych jest jednak znacznie większe u ludzi o 
niższym statusie społeczno-ekonomicznym niż u osób o wyższym statusie. Zaburzenia 
psychiczne stanowią ogromne obciążenie dla poszczególnych osób i rodzin, mogą 
zmniejszać zatrudnienie, wydajność pracy, zwiększać ryzyko przestępczości, 
wypadków, przemocy domowej, patologii społecznych czy samobójstw. W 2010 r. na 
terenie powiatu opolskiego odnotowano 15 samobójstw osób pełnoletnich i 25 prób 
samobójczych oraz 2 próby samobójcze osób nieletnich. 
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 231, poz. 1375) ochronę zdrowia psychicznego 
zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego 
powołane. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć 
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe oraz 
grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W 
tym zakresie działania  polegają w szczególności na: 
 

1. promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 
2. zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i 

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 

3. kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych 
postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a 
także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

 
Zadania te są realizowane przez działania określone w Narodowym Programie 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 24, poz. 128). Program określa strategię 
działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń zdrowia psychicznego, 
poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz 
zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. 
Zobowiązanymi do realizacji Programu, poza ministrami właściwymi ze względu na 
cele Programu, są: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samorządy wszystkich szczebli, 
w tym samorząd powiatowy. 
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Niniejszy Program wyznacza kierunki działania powiatu opolskiego w zakresie 
poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb oraz 
organizacji opieki zdrowotnej. 
 
II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU OPOLSKIEGO 

 
Powiat opolski znajduje się w centrum województwa opolskiego i graniczy ze 

wszystkimi, poza głubczyckim i kędzierzyńskim, powiatami województwa. Z powiatu 
wydzielone jest Miasto Opole, tworzące odrębny powiat, tzw. grodzki. Szereg 
jednostek i instytucji, w tym również w zakresie ochrony zdrowia obsługujących 
powiat opolski ma siedzibę w Opolu (a więc poza własnym obszarem). 

Powiat opolski zajmuje obszar 1587 km2 (16,9% powierzchni województwa). W 
skład powiatu wchodzi 13 gmin z 3 miastami, 155 sołectwami i 212 miejscowościami.  

 
1. LUDNOŚĆ 
 

Na terenie powiatu opolskiego mieszka ok. 131,5 tys. osób, z tego na wsi ok. 111,7 
tys. (85 % ogółu ludności), a w mieście ok. 19,8 tys. Gęstość zaludnienia wynosi 83 
os/km2. 

 
Tabela nr 1 

lp Gmina 

Liczba ludności * 

kobiety mężczyźni ogółem 
z liczby „ogółem” w wieku: 

0-6 lat 7-18 lat 19-60 lat pow. 60 lat 

1 Chrząstowice 3321 3173 6494 342 787 4154 1211 
2 Dąbrowa 4848 4619 9467 578 1269 6026 1594 

3 Dobrzeń Wlk.  7266 6621 13887 650 1875 9047 2315 

4 Komprachcice  5524 5025 10549 545 1177 6894 1933 

5 Łubniany 4755 4446 9201 470 1185 5929 1617 

6 Murów 2681 2918 5599 670 724 3621 984 

7 Niemodlin  6855  6672  13527 801 1826 9002 1898 

8 Ozimek  10414 9812 20226 906 2457 13141 3722 

9 Popielów 4247 4058 8305 418 974 5266 1647 

10 Prószków 4964 4584 9548 451 1124 6419 1554 

11 Tarnów Op.  5123 4696 9819 569 1362 6399 1489 

12 Tułowice 2846 2701 5547 306 703 3718 820 

13 Turawa 4854 4554 9408 475 1121 5906 1906 

Ogółem w powiecie 67.698 63.879 131.577 7.181 16.584 85.522 22.690 

    * Dane z ewidencji urzędów gmin na dzień 31.12.2009 r. 
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2. ZASOBY INFRASTRUKTURALNE POWIATU OPOLSKIEGO 
 

2.1. Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia  

 
Na terenie powiatu działają 2 Poradnie Zdrowia Psychicznego: 

� Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eliksir” w Ozimku, ul. 
Częstochowska 31, tel. 77 4651051, 

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej Eliksir udzielane są świadczenia w zakresie 
poradni zdrowia psychicznego oraz w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i 
współuzależnienia. W poradni pracuje 2 specjalistów terapii uzależnienia, 
dodatkowo 1 jest w trakcie specjalizacji. Poradnie czynne są codziennie – zdrowia 
psychicznego w godz. 8.00 – 15.00 (wtorki 8.00 – 18.00), poradnia terapii 
uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w poniedziałki, czwartki i piątki w 
godz. 8.00 – 20.00, wtorki i środy 8.00 – 18.00. 
� Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” Sp. z o.o. w Niemodlinie, ul. Opolska 30 

b, tel. 77 4607704 
W poradni zatrudniony jest lekarz psychiatra. Poradnia czynna jest 2 razy w 
tygodniu – w środy i piątki w godz. od 15.30 – 18.00.  
 

Tabela nr 2 

Lp NZOZ Poradnia 
Liczba 

pacjentów * 

1 
ZOZ „Medyk” w 
Niemodlinie 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 439 

2 
ZOZ „Eliksir” w 
Ozimku 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  1088 
Poradnia terapii uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia  

135 

* wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 
 

2.2. Ośrodki Rehabilitacyjno-Readaptacyjne MONAR  
 
Na terenie powiatu działają 2 placówki, w których odbywa się leczenie stacjonarne 
długoterminowe: 

� Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zbicku, ul. Leśna 2, Lędziny-
Zbicko, 46-053 Chrząstowice, tel. 77 4027590, 77 4027591,  

� filia Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Graczach, ul. XX-lecia PRL 
12, 49-156 Gracze, tel. 77 4609819. 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjne MONAR w Zbicku. 

 Do ośrodka przyjmowane są osoby pełnoletnie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, z 
różnymi typami uzależnień (głównie od narkotyków, też w połączeniu z alkoholem), 
również matki z dziećmi. Czas trwania programu rehabilitacyjnego to okres 12-16 
miesięcy. 
Oferowana jest specjalistyczna opieka terapeutyczna i post-rehabilitacyjna. Program 
oparty jest głównie na metodzie społeczności terapeutycznych i obejmuje szereg 
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oddziaływań zarówno terapeutycznych, jak i społecznych, mających na celu 
odbudowanie takich norm i wartości, jak uczciwość, odpowiedzialność, szczerość, 
przyjaźń itd. Mieszkańcy Ośrodka w Zbicku mają możliwość jazdy konnej, strzelania 
z łuków, uczęszczania na siłownie, gry w bilard, tenisa stołowego, darta, szachy, 
rywalizacji w piłkę nożną, koszykową, czy siatkową.  Do dyspozycji jest także 
pracownia artystyczna, siłownia,  sprzęt rowerowy.  
Ośrodek oferuje pomoc jednocześnie dla 44 osób. Przy Ośrodku Rehabilitacyjno-
Readaptacyjnym w Zbicku działa Hostel dla uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych (4 miejsca). 
 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny MONAR w Graczach 

Podstawą oddziaływań jest metoda społeczności terapeutycznej, przy czym program 
leczenia jest modyfikowany w zależności od potrzeb i specyfiki pacjentów. Poza 
terapią grupową, w Ośrodku realizowane są inne profesjonalne formy pomocy i 
wsparcia: 

• terapia indywidualna (etapowe osobiste plany terapii budowane na podstawie 
indywidualnej pogłębionej diagnozy problemowej); 

• program współpracy z rodzinami pacjentów (m.in. comiesięczne spotkania 
psychoedukacyjne); 

• etapowe programy rozwoju osobistego (edukacyjne, psychoedukacyjne) 
dostosowane do potrzeb i oczekiwań pacjentów na kolejnych etapach terapii; 

• programy edukacji i reorientacji zawodowej dla osób kończących leczenie 
(kursy kwalifikacyjne i zawodowe zwiększające atrakcyjność na rynku pracy); 

• specjalistyczny program psychoedukacyjny dla ludzi żyjących z HIV; 
• postrehabilitacyjny program wspierający dla osób po zakończonej terapii. 

 
Realizowany w Ośrodku proces terapeutyczny ma charakter długoterminowy i trwa 
około 18 miesięcy. Głównym celem programu jest terapia, rehabilitacja i readaptacja 
osób uzależnionych. Cel ten rozumiany jest jako zmiana jakościowa w 
funkcjonowaniu społecznym w kierunku zwiększenia samodzielności i wzrostu 
umiejętności radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych. Cel ma 
charakter długofalowy i realizowany jest poprzez trening konkretnych umiejętności 
psychospołecznych. 
Do Ośrodka przyjmowani są pełnoletni mężczyźni uzależnieni od różnych substancji 
psychoaktywnych. Ośrodek posiada 30 miejsc. 
 
Koniecznym warunkiem podjęcia i kontynuowania terapii jest podporządkowanie się 
podstawowym normom społeczności terapeutycznej: abstynencja od narkotyków, 
alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, wykluczenie jakichkolwiek 
kontaktów seksualnych pomiędzy uczestnikami programu, powstrzymywanie się od 
przemocy fizycznej i psychicznej. Placówka umożliwia kontynuację nauki szkolnej 
poza terenem ośrodka, na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym. W procesie 
terapii mają miejsce, systematycznie organizowane, letnie i zimowe obozy 
terapeutyczne (narciarstwo, turystyka górska, kajakarstwo) oraz udział w dużych 
imprezach sportowych (maratony, mecze piłkarskie) i kulturalnych na terenie całego 
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kraju. Ponadto w Ośrodku realizowane są dodatkowe zajęcia: warsztaty teatralne, 
plastyczne i muzyczne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. 
 

2.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Opolu na ul. Książąt Opolskich 
27, tel. 77 5415001, a obszarem jego działania jest cały powiat opolski.  
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy osobom z 
zaburzeniami psychicznymi należy m.in.: 

• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym interwencja w sytuacjach 
kryzysowych, 

• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 
 

2.4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu, ma siedzibę na ul.  
Książąt Opolskich 27, tel. 77 5415013. Został powołany decyzją Starosty Opolskiego 
za zgodą Wojewody i funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2009 r. Do zadań Zespołu należy 
m.in. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci przed 16 rokiem życia i 
wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych po 16 roku 
życia.  
W 2009 r. wydano 709 orzeczeń o niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia 
i 138 orzeczeń dzieciom przed 16 roku życia. W 2010 r. wydano odpowiednio 774 i 
126 orzeczeń o niepełnosprawności. 
Poniższe tabele przedstawiają ilość wydanych orzeczeń dla osób niepełnosprawnych z 
chorobami psychicznymi – tabela nr 3 dla dzieci przed 16 rokiem życia, tabela nr 4 dla 
osób powyżej 16 roku życia.  

 
Tabela nr 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 4 

 

rok 
Wiek  

Razem  
0-3 4-7 8-16 

2009 0 3 7 10 

2010 0 1 3 4 

rok 
Stopień niepełnosprawności Wiek  

Liczba 
zatrudnionych 

znaczny 
umiarko- 

wany 
lekki razem 16-25 26-40 41-60 powyżej 60 

2009 4 49 12 65 17 26 17 5 6 

2010 9 61 9 79 16 37 18 8 7 
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Z ogólnej liczby osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia orzeczonych w 2009 
r. osoby chore psychiczne stanowiły 9,2 %, w 2010 r. – 10,2 %. Wśród tych 
niepełnosprawnych największą grupę stanowiły osoby pomiędzy 26 a 40 rokiem życia. 
Spośród osób orzeczonych chorych psychicznie największą grupę stanowiły osoby 
posiadające wykształcenie podstawowe (w 2009 r. 41,5 %, w 2010 r. 45,6 %), 
zawodowe (2009 r. – 32,3 %, 2010 r. – 21,5 %), średnie (2009 r. – 18,5 %, 2010 r. – 
19 %), wyższe (2009 r. – 6,3 %, 2010 r. – 6,2 %). W rozdziale na płeć większą grupę 
stanowili mężczyźni – 55 %. 
 

2.5. Domy Pomocy Społecznej 
 
W powiecie opolskim działają 2 Domy Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych 
intelektualnie:  

� w Czarnowąsach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi, ul. Pl. 
Klasztorny 2, tel. 774691186 (120 miejsc) 

� w Prószkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Opolski, ul. 
Zamkowa 8, tel. 77 4648092 (216 miejsc) 

 

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach 

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach prowadzony jest przez Zgromadzenie 
Sióstr św. Jadwigi. Jest placówką stałego pobytu dla dziewcząt i kobiet (w każdym 
wieku) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i 
głębokim.  
Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej mogą korzystać z różnych rodzajów terapii 
zajęciowej: plastycznej, muzykoterapii, zajęć sportowych, hipoterapii i psychoterapii. 
Mieszkankom zapewnia się możliwość rozwijania uzdolnień i zaspokojenia potrzeb 
twórczych oraz możliwość uczenia się w Szkole Specjalnej.  
Zapewniona jest profesjonalna opieka pielęgniarska i lekarska oraz dostęp do 
zabiegów rehabilitacyjnych, prowadzonych przez zespół składający się z 
rehabilitantów i fizjoterapeutów.  
Prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, w których dziennie uczestniczy ok. 15-20 
osób. 
 
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 
Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie przeznaczony jest dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle somatycznie chorych (kobiet i 
mężczyzn). 
Zapewniona jest profesjonalna opieka pielęgniarska i lekarska oraz dostęp do 
zabiegów rehabilitacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej, w których dziennie 
uczestniczy ok. 60 osób (w 2 grupach). 

 
Głównym zadaniem domów opieki społecznej jest zapewnienie całodobowej 

opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i 
religijnych. 
Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby, które z uwagi na wiek, 
sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne kwalifikują się do 
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korzystania z tej formy pomocy. Mogą to być również osoby przewlekle chore, 
których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast istnieje uzasadniona 
potrzeba stałej opieki. 
 

2.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 
Na terenie powiatu opolskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych 
Siołkowicach, ul. Piastowska 26, tel. 77 4692432, którego organem prowadzącym jest 
Caritas Diecezji Opolskiej.  
Jest to placówka dziennego pobytu, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 
do 15.00. Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są osoby powyżej 16 roku 
życia z zaburzeniami psychicznymi ze wskazaniem do terapii posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Aktualnie w warsztatach 
uczestniczy 30 osób. 
Terapia prowadzona jest w grupach terapeutycznych oraz indywidualnie w zakresie 
terapii pedagogicznej, rehabilitacji medycznej (grupowej i indywidualnej). 
Prowadzone są także zajęcia z socjoterapii i pedagogiki zabawy. Wszystkie spotkania 
posiadają charakter indywidualnych programów terapeutycznych. 
Dzienne zajęcia odbywają się w  6 pracowniach: ceramicznej, malarstwa, 
zabawkarska, informatycznej, kulinarnej, i ogrodniczej. Do dyspozycji jest również 
gabinet rehabilitacyjny,  gabinet  pedagoga,  psychologa oraz duża sala do zajęć 
grupowych i imprez integracyjnych.  
 

2.7. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
 
Na terenie powiatu znajdują się 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 

� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu, ul. Ks. Opolskich 27, 45-082 
Opole, tel. 77 5415031, 

� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku, ul. Częstochowska 31, 46-
040 Ozimek, tel./fax 77 4651254 

� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 
5, 49-100 Niemodlin, tel./fax 77 4606363 

Terenem działania tych 3 Poradni jest cały teren powiatu opolskiego. 
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne są specjalistycznymi placówkami resortu 
oświaty prowadzącymi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i 
doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież. Poradnie udzielają 
pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i prawnym opiekunom, nauczycielom 
przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 
Podstawowe zadania poradnia realizuje w szczególności przez: diagnozę, konsultacje, 
terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje w środowisku ucznia, 
działalność profilaktyczną i działalność informacyjną. 
W Poradni działa Zespół Orzekający, wydający:  

� orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć 
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rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim,  

� orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których 
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,  

� opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.  

Do zadań Zespołu Orzekającego należy orzekanie na wniosek rodziców (opiekunów 
prawnych) w następujących sprawach: o potrzebie kształcenia specjalnego, 
przyznawaniu zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego i 
wczesnego wspomagania dzieci i młodzieży na podstawie badań psychologicznych, 
pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich przeprowadzonych przez specjalistów 
Poradni bądź w oparciu o dostarczoną dokumentację. 
 
Tabela nr 5 przedstawia udzieloną dzieciom i młodzieży pomoc bezpośrednią w roku 
szkolnym 2009/2010 istotną ze względu na specyfikę planu.  
 
Tabela nr 5 

Lp Rodzaj zajęć 
Dzieci / uczniowie uczęszczający do: 

Razem 
przedszkola 

 szkoły 
podstawowej 

gimnazjum 
szkoły ponad- 
gimnazjalnej 

1 
Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 11 97 31 1 140 

2 Psychoterapia 9 42 7 3 61 

3 Socjoterapia 3 98 36 1 138 

4 
Terapia dla zagrożonych 
uzależnieniami 

- - - 3 3 

 
Ilość wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii dotyczących 
różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2009/2010 
zawarta jest w tabeli nr 6. 
 
Tabela nr 6 

Lp 
Rodzaj wydanego 
orzeczenia/opinii 

Dzieci do 
3 roku 
życia 

Dzieci / uczniowie uczęszczający do: 
Razem 

przedszkola 
 szkoły 

podstawowej 
gimnazjum 

szkoły ponad- 
gimnazjalnej 

1 
Z upośledzeniem 
umysłowym w 
stopniu lekkim 

 
- 
 

- 34 22 4 60 

2 

Z upośledzeniem 
umysłowym w 
stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym 

- 7 8 2 2 19 

3 
O potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych 

 
- 
 

1 1 1 - 3 
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4 
Niedostosowanych 
społecznie 

- - - 1 - 1 

5 

Opinia o objęciu 
dziecka pomocą 
psychologiczno-
pedagog. 

 
2 
 

180 863 282 57 1384 

6 
Opinie o wczesnym 
wspomaganiu 
rozwoju dziecka 

 
3 
 

12 - - - 15 

 
2.8. Powiatowy Urząd Pracy 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ul. Hubala 21, tel. 77 4421410, realizuje zadania z 
zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych. 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu 
zarejestrowanych było 4948 osób bezrobotnych z terenu powiatu opolskiego, z tego:  

� 165 osób niepełnosprawnych o statusie „bezrobotni”, w tym 21 osób 
niepełnosprawnych chorych psychicznie,  

� 22 niepełnosprawnych  poszukujących pracy, w tym 2 osoby 
niepełnosprawne chore psychicznie.  

Stopa bezrobocia (czyli procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności 
aktywnej zawodowo) w powiecie opolskim wynosiła 12,7% (w woj. opolskim 13,1%, 
w Polsce 12,3%). 
 
3.   ZASOBY INFRASTRUKTURALNE MIASTA OPOLA 

 
Mieszkańcy powiatu opolskiego korzystają również z placówek opieki 

zdrowotnej znajdujących się na terenie miasta Opola. Szczególnie istotne dla zdrowia 
psychicznego są niżej wymienione jednostki. 
 
3.1. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, ul. 

Wodociągowa 4, tel. 77 5414200, w skład którego wchodzą m.in.: 
� Oddział dzienny, składający się z : 

� Pododdziału Leczenia Nerwic (10 miejsc) – w którym prowadzona jest 
psychoterapia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze 
stresem, manifestującymi się także zespołami objawów somatycznych 
(dolegliwości bólowe, stany napięcia, „kołatania” serca, wahania ciśnienia 
tętniczego itp.). W ramach terapii odbywają się również zajęcia z 
muzykoterapii, relaksacji, psychorysunku, terapii sztuką, psychodramy, 
terapii tańcem. Psychoterapia poza poprawą dolegliwości nerwicowych, 
pozwala na lepsze poznanie siebie, swoich mocnych i słabszych stron, a co 
za tym idzie, poprawia zdolności przystosowawcze w życiu osobistym i 
zawodowym. Umożliwia pracę nad rozwojem własnej osobowości, co daje 
szansę na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
14.00 przez okres od 10 do 12 tygodni. 
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� Pododdziału Ogólnego (20 miejsc) – w którym prowadzona jest 
psychoterapia pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem schizofrenii, zaburzeniami nastroju i przewlekłymi 
zaburzeniami nerwicowymi u pacjentów nie mających motywacji lub 
niekwalifikujących się do intensywniejszej psychoterapii. Terapia ma na 
celu poprawę jakości życia pacjentów i ich funkcjonowania społecznego.  
Pozwala też na nabranie kompetencji w radzeniu sobie z chorobą. Zajęcia 
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 przez 
okres od 6 do 16 tygodni. 

� Oddział psychiatrii dla dorosłych „A” liczy 63 łóżka, w jego skład wchodzą: 
� Pododdział Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego – 15 łóżek: 

̵ Odcinek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 4 łóżka, 
̵ Odcinek ogólny – 11 łóżek, 

� Pododdział ogólny – 48 łóżek 
� Oddział psychiatrii dla dorosłych „B” – 63 łóżka, w jego skład wchodzą: 

� Pododdział Psychogeriatryczny – 10 łóżek 
� Pododdział ogólny – 53 łóżka 

� Oddział psychiatrii dla dorosłych „C” – 40 łóżek, w jego skład wchodzą: 
� Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach 

Psychoaktywnych – 4 łóżka, 
� Pododdział Ogólny – 36 łóżek, 

� Oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży – 18 łóżek. 
W ramach oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych prowadzona jest terapia 
zajęciowa. Pacjenci mogą korzystać z pracowni ceramicznej, stolarskiej, z zajęć 
plastycznych, hipoterapii,  muzykoterapii. W szpitalu zatrudniona jest wysoko 
wykwalifikowana kadra specjalistów, m.in. 24 lekarzy psychiatrów, w tym 16 
specjalistów psychiatrii, pozostali lekarze są w trakcie specjalizacji, 13 psychologów, 
w tym 2 psychologów klinicznych. 
 
3.2.  Poradnie Zdrowia Psychicznego  
 
Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga konsultacji lub objęcia stałą opieką przez 
poradnię zdrowia psychicznego lub poradnię leczenia uzależnień to pacjent 
(ubezpieczony) ma prawo wyboru poradni specjalistycznej spośród wszystkich, które 
podpisały umowę z NFZ. Do poradni tych nie wymagane jest skierowanie. Pacjenci 
często wolą skorzystać z poradni poza swoim miejscem zamieszkania, ze względu na 
zachowanie większej anonimowości.  
 
Poradnie Zdrowia Psychicznego dla dorosłych:  

� Zespół Opieki Zdrowotnej Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z 
Porażeniem Mózgowym w Opolu, ul. Szymanowskiego 1, tel. 77 4743280, 

� Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu, 
ul. Damrota 6, tel. 77 4544845, 

� Zakład Opieki Zdrowotnej Optima Medycyna S.A. ul. Dambonia 171, tel. 77 
8872121 

� 116 Szpital Wojskowy, ul. Wróblewskiego 46, tel. 77 4495825, 
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� Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny, ul. Wodociągowa 4, 
tel. 77 5414221, 

� Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Krakowska 44, tel. 77 4011173. 
 

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: 
� Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny, ul. Wodociągowa 4, 

tel. 77 5414221. 
 
3.3. Poradnie leczenia uzależnień: 
 

� ul. Głogowska 25 B, tel. 77 4552535, 
� Poradnia ds. uzależnień Sp. z o.o., ul. Sandomierska 4, tel. 77 4417569,  
� Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Krakowska 44, tel. 77 4011173, 
� Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu ZOZ 

„TAM” Sp. z o.o., ul. Oleska 45, tel. 77 4530163. 
Do poradni tych nie wymagane jest skierowanie. 
 
3.4. Poradnia profilaktyki i terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
 
Poradnia Monar Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego w Zbicku mieści się w 
Opolu na ul. Armii Krajowej 90F/1, tel. 77 4027590, 693865567. Czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00. 
 
3.5. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu,  
 
Znajduje się w Opolu na ul. Głogowskiej 25 b, tel: 77 4552535, oferuje pomoc 
osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnionym od hazardu. Udzielana jest również pomoc rodzinom poprzez terapię 
współuzależnienia na podstawowym i pogłębionym poziomie oraz terapię dla 
dorosłych dzieci osób uzależnionych. Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 20.00 (dla pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy czynny w godz. 
pracy lekarza od 8.00 do14.30). Do Ośrodka pacjenci przyjmowani są bez 
skierowania. Od 1 października 2011 r. dostępna jest nowa forma terapii uzależnień – 
oddział dzienny czynny od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. 
 
3.6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu  

 
Działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20 A, tel. 
77 4556390-92 (czynny całodobowo). Ośrodek zapewnia bezpłatną i anonimową 
pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, interwencyjną i z 
zakresu uzależnień. Świadczona jest pomoc w sytuacjach: 

- przemocy w rodzinie i kryzysów małżeńskich, 
- alkoholizmu i innych uzależnień, 
- bezdomności, 
- samotności, 
- utraty pracy, 
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- utraty bliskiej osoby, 
- klęsk żywiołowych, 
- bezrobocia, 
- przemocy seksualnej, w tym gwałtu. 
 

3.7. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie  
 
Działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20 A, tel. 
77 4556390 – 92. Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00, 
schronienie całodobowo. 
Ośrodek udziela specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej (dzieciom, 
współmałżonkom, osobom żyjącym w związkach nieformalnych, osobom starszym, 
osobom niepełnosprawnym) oraz świadkom przemocy. 
Prawo do korzystania z miejsca w Ośrodku mają osoby zamieszkujące nie tylko z 
terenu miasta Opola ale również całego województwa opolskiego, na podstawie zgody 
Kierownika Ośrodka. Osoby są przyjmowane bez skierowania i bez względu na 
dochód.  
Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny. Czasowy pobyt w Ośrodku wynosi do 3 miesięcy i 
może być przedłużony w wyjątkowych indywidualnych przypadkach, uzasadnionych 
sytuacją mieszkańca. 
 
3.8. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu  
 
Mieści się w Opolu na ul. Pl. Katedralny 4, tel. 77 4410260, oferuje pomoc wszystkim 
potrzebującym bez względu na miejsce zamieszkania. 
Celem Fundacji jest profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie człowieka 
w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, a w szczególności: 

• świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed 
porodem i po urodzeniu dziecka, 

• wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej, 

• zapobieganie sieroctwu społecznemu (poprzez stwarzanie dziecku możliwości 
rozwoju najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym, 
adopcyjnym lub zastępczym), 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, 

• upowszechnianie i ochrona praw dziecka, małżeństwa i rodziny, 
• wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w podejmowaniu 

aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w 
wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym), 

• przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
• profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 
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3.9. Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu, Poradnia Przedmałżeńska i 

Rodzinna  
 
Znajduje się w Opolu na ul. Damrota 6, tel. 77 4544845  (godz. rejestracji od 9.00 – 
17.00)  
W poradni oferowana jest m.in. pomoc psychologiczna dla dorosłych i dzieci, dla 
kobiet w kryzysie, dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej a 
także poradnictwo przedmałżeńskie i rodzinne oraz przygotowanie młodzieży do życia 
małżeńskiego i rodzinnego. 
 
III.  CELE PROGRAMU 
 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, na podstawie którego 
opracowany jest niniejszy Program, określa następujące cele główne i cele 
szczegółowe: 

1. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 
� upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie 

zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, 
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu psychicznemu, 

� zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 
� zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, 
� organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu 

psychicznego, 
2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i 

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 

� upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej, 

� upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, 
� aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, 
� skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. 
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IV.       CELE SZCZEGÓŁOWE I DZIAŁANIA 
1.       Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
1.1.   Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie 

zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 

Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

monitorujący 

Pomoc rodzicom i 
nauczycielom w 
rozpoznawaniu i 
rozwijaniu 
indywidualnych 
możliwości i 
predyspozycji dzieci i 
młodzieży  

Szkolenia dla nauczycieli nt. 
rozwijania mocnych stron ucznia, 
emocji i motywacji w uczeniu się,  
Konsultacje dla rodziców nt. 
wspomagania rozwoju dzieci w 
wieku przedszkolnym 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

Praca 
ciągła 

Liczba szkoleń i 
konsultacji, 
Liczba osób 
biorących w nich 
udział 

Prowadzenie edukacji 
dotyczącej zdrowia 
psychicznego wśród 
dzieci i młodzieży, 
rodziców i nauczycieli 

Szkolenia dla nauczycieli nt. 
rozpoznawania przemocy w 
rodzinie,  
Konsultacje dla rodziców nt. 
zapobiegania uzależnieniom od 
substancji psychoaktywnych, 
skuteczności kar i nagród w 
wychowaniu dziecka w wieku 
przedszkolnym, 
Zajęcia dla uczniów nt. stresu – 
wróg czy sprzymierzeniec, jak 
uczyć się efektywnie, dobrej 
komunikacji interpersonalnej 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

Praca 
ciągła 

Liczba szkoleń, 
konsultacji i zajęć, 
Liczba osób 
biorących w nich 
udział 

Udzielanie wsparcia 
merytorycznego 
nauczycielom, 
wychowawcom grup i 
specjalistom 
udzielającym pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej w 
placówkach 
oświatowo-
wychowawczych  

Szkolenia dla nauczycieli nt. 
pracy z uczniem trudnym, pracy z 
dzieckiem z problemami w 
adaptacji do warunków szkolnych 
Konsultacje indywidualne dla 
rodziców i nauczycieli 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

Praca 
ciągła 

Liczba szkoleń i 
konsultacji, 
Liczba osób 
biorących w nich 
udział 

Upowszechnienie 
wiedzy na temat 
zdrowia psychicznego 
wśród dorosłych 

Specjalistyczne poradnictwo w 
zakresie uzależnień 
 

Poradnia terapii 
uzależnienia od 
alkoholu i 
współuzależnienia  
Stowarzyszenie 
Monar 

Wg 
potrzeb 

Liczba 
udzielonych porad 

 
1.2.   Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
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Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

monitorujący 

Diagnozowanie 
zaburzeń rozwojowych 
i zachowań 
dysfunkcyjnych dzieci 
i młodzieży 

Diagnozowanie poziomu rozwoju, 
potrzeb i możliwości oraz 
zaburzeń rozwojowych i 
zachowań dysfunkcyjnych dzieci i 
młodzieży 
Wspomaganie rozwoju dzieci i 
młodzieży i prowadzenie terapii 
psychologicznej, pedagogicznej i 
logopedycznej 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

Praca 
ciągła 

Liczba opinii i 
orzeczeń 

Współpraca z 
przedszkolami, 
szkołami i placówkami 
w zakresie programów 
edukacyjno-
terapeutycznych i 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Konsultacje dla zespołów 
wychowawczych i nauczycieli 
Prowadzenie zajęć rozwijających 
umiejętności społeczne dla 
uczniów z zachowaniami 
agresywnymi, 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 

Praca 
ciągła 

Liczba konsultacji 
i zajęć, 
Liczba osób 
uczestniczących 

Wspomaganie 
wychowawczej i 
edukacyjnej funkcji 
rodziny 

Konsultacje indywidualne dla 
rodziców,  
Konsultacje rodzinne 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 
Poradnia terapii 
uzależnienia od 
alkoholu i 
współuzależnienia  
Por. Zdrowia 
Psychicznego 
Stowarzyszenie 
Monar 

Praca 
ciągła 

Liczba 
konsultacji, 
Liczba osób 
uczestniczących  

 
1.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

monitorujący 

Zwiększenie integracji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

 
Udział osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
imprezach artystycznych, 
sportowych i integracyjnych 
 

DPS w 
Prószkowie 
DPS w 
Czarnowąsach 
Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej 
Stowarzyszenie 
Monar 

Praca 
ciągła 

Ilość osób 
uczestniczących 

 
1.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu 

psychicznego 
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Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

monitorujący 

Interwencja kryzysowa 
Organizowanie wsparcia w 
sytuacjach kryzysowych 

Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 
PCPR 
Poradnia terapii 
uzależnienia od 
alkoholu i 
współuzależnienia  
Por. Zdrowia 
Psychicznego 
Stowarzyszenie 
Monar 

Praca 
ciągła 

Liczba 
udzielonych porad,  
Liczba interwencji 

 
2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i 

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym 

 
2.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej 

Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

monitorujący 

Zwiększenie 
dostępności do 
placówek świadczących 
usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego 

Zwiększenie limitów przyjęć 
pacjentów, a co za tym idzie 
zmniejszenie kolejek 
oczekujących 

Por. Zdrowia 
Psychicznego 
NFZ 

Praca 
ciągła 

Czas oczekiwania 
pacjenta na 
przyjęcie w PZP, 
Wykorzystanie 
limitów porad 
przyznanych przez 
NFZ  

 
2.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

monitorujący 

Rozpoznanie potrzeb w 
zakresie form pomocy i 
oparcia społecznego dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Zebranie informacji w tym 
zakresie 

Wydział 
Spraw 
Obywatelskich 
Starostwa 
Powiatowego 
w Opolu 

do końca 
2012 r. 

Informacja dla 
Zespołu 

 
2.3.    Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 

monitorujący 

Określenie liczby 
beneficjentów 

Opracowanie charakterystyki 
zdrowotno-społeczno-
zawodowej ze wskazaniem 
możliwości ich zatrudnienia 

PUP w Opolu 
Do 
31.03.2012r
. 

Liczba osób 
objętych 
wsparciem 
poradnictwa 
zawodowego 
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Wspieranie form 
zatrudnienia 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi  

Pośrednictwo pracy i kierowanie 
kandydatów do zatrudnienia 
niesubsydiowanego i 
subsydiowanego 

PUP w Opolu 
Na bieżąco 
od 
1.04.2012r. 

Liczba osób 
skierowanych do 
zatrudnienia bądź 
osób które 
skorzystały z 
instrumentów 
rynku pracy 

 
2.4.     Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 

Zadanie Działania Realizatorzy 
Termin 

realizacji 

Koordynacja Programu 
ochrony zdrowia psychicznego 
na lata 2011-2015 

Koordynowanie i 
monitorowanie Programu 

Zespół koordynujący  Praca ciągła 

Informacje o dostępnych 
formach opieki zdrowotnej, 
pomocy społecznej i 
aktywizacji zawodowej dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Stworzenie zakładki na stronie 
internetowej Starostwa 
Powiatowego w Opolu 

Rzecznik prasowy Starosty, 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w 
Opolu 

Od 2012 r. 

 
 
V.  KOORDYNATOR PROGRAMU 
 
Koordynatorem Programu będzie Zespół Koordynujący Realizację Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego powołany Uchwałą Zarządu Powiatu 
Opolskiego Nr 239/11 z dnia 28 lipca 2011 r. 
Do podstawowych zadań Zespołu należy:  

� opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Opolskiego uwzględniającego potrzeby ludności powiatu w zakresie zdrowia 
psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich 
skoordynowanej działalności różnych form pomocy społecznej i oparcia 
społecznego oraz aktywizacji zawodowej, 

� realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu. 
 
VI.  ADRESACI PROGRAMU 
 
Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są podejmowane 
przede wszystkim wobec: 

� dzieci i młodzieży,  
� osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich 

zdrowia psychicznego, 
� osób starszych, 
� osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, 
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� osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które 
zgodnie ze stanem wiedzy medycznej  zaliczane są do zaburzeń 
psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych 
form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym 
lub społecznym. 

Względem tych osób podejmowane powinny być działania zmierzające do 
zapewnienia wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych 
form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i 
zawodowym. 
 
VII.  REALIZATORZY PROGRAMU 
 
Program może być realizowany we współpracy z następującymi instytucjami i 
organizacjami: 

� administracja samorządowa, 
� placówki służby zdrowia, 
� Narodowy Fundusz Zdrowia, 
� Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 
� Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
� Powiatowy Urząd Pracy, 
� Domy Pomocy Społecznej, 
� organizacje pozarządowe działające na rzecz zdrowia psychicznego. 

 
VIII.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego finansowany może być z różnych źródeł: 

� środków własnych samorządu powiatowego, 
� środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
� środków własnych realizatorów i partnerów programu, 
� z innych funduszy. 

 
IX.  MONITORING 
 
Podmioty realizujące poszczególne zadania corocznie w terminie do końca marca 
przesyłać będą do Starostwa Powiatowego w Opolu sprawozdanie z realizacji 
Programu w roku poprzednim, z uwzględnieniem wskaźników monitorujących.  
Roczne sprawozdanie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przesłane 
zostanie, w terminie do dnia 15 maja, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub 
wskazanemu przez niego podmiotowi 
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UZASADNIENIE 
 
 

 Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U.  Nr 111, poz. 535, z późn. zm.) prowadzenie działań określonych w 

Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do zadań własnych 

samorządu powiatu.  

W celu realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego należało opracować Program powiatowy na lata 2011 – 2015. Uchwałą Nr 

239/11 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. powołany został Zespół 

Koordynujący Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego, 

którego zadaniem było również opracowanie Programu. 
 
 
 


