
UCHWAŁA NR XIII/161/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i 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) w związku z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015, zwany dalej 
Programem. 

§ 2. 1. Celami głównymi Programu są: 

1) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 

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. Analiza środowiska społecznego Gminy Namysłów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Do celów szczegółowych Programu należą: 

1) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia 
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu psychicznemu; 

2) zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 

3) zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4) upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; 

5) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy umożliwiającej osobom z zaburzeniami psychicznymi 
prawidłowe funkcjonowanie. 

§ 4. Szczegółowy wykaz zadań i ich podział pomiędzy realizujące Program podmioty określają 
programy operacyjne stanowiące załączniki do niniejszej uchwały: 

1) Program promocji zdrowia psychicznego - załącznik Nr 2; 
2) Program zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym - załącznik Nr 3; 
3) Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz 

przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - załącznik Nr 4; 
4) Program zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form 

środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej - załącznik Nr 5; 
5) Program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, 
samopomocy środowiskowej - załącznik Nr 6. 
§ 5. Do obszarów priorytetowych Programu należy minimalizowanie potencjalnych i realnych 

zagrożeń dla zdrowia psychicznego tj.: 

1) zaburzenia depresyjne; 

2) zaburzenia geriatryczne związane ze starzeniem się; 
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3) zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; 

4) przewlekłe, nawracające choroby psychotyczne i afektywne. 

§ 6. Zadaniem Programu jest podniesienie świadomości społecznej i tolerancji w obszarze zdrowia 
psychicznego poprzez: 

1) edukację na temat rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych; 

2) kształtowanie postaw zrozumienia, akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji; 

3) dostarczenie informacji dotyczącej funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej, ośrodków wsparcia, 
organizacji pozarządowych i pomocy z ich strony w sytuacjach kryzysowych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

§ 7. 1. Podmiotami realizującymi Program są: 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie; 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie; 

3) gminne placówki oświatowe. 

2. W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje społeczne 
i stowarzyszenia. 

§ 8. 1. Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o coroczne sprawozdania 
podmiotów odpowiedzialnych za realizację. 

2. Sprawozdania winny być sporządzone przez podmioty określone w ust. 1, w formie pisemnej, 
corocznie do 31 marca roku następnego. 

3. Pisemne sprawozdanie z całościowej realizacji Programu na obszarze Gminy za dany rok sporządza 
się w terminie do 15 kwietnia roku następnego. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/161/12 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

ANALIZA 

ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO 

GMINY NAMYSŁÓW 

 

 

Lp. Mocne strony Lp. Słabe strony 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Odpowiednia do potrzeb baza diagnostyczna: 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, w szkołach 

zatrudniony jest pedagog i/lub psycholog; 

Odpowiedni do potrzeb dostęp do placówek 

medycznych i zorganizowanych form opieki 

świadczących usługi psychiatryczne na terenie 

województwa opolskiego (Poradnia Zdrowia 

Psychicznego, Wojewódzki Specjalistyczny 

Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu, prywatne 

gabinety psychiatryczne i psychologiczne); 

Łatwy dostęp do placówek rehabilitacyjnych 

i ośrodków wsparcia na terenie gminy 

(Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat 

Terapii Zajęciowej, Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej, Ośrodek Lecznictwa 

Odwykowego,  Klub Abstynenta), Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie; 

Łatwy dostęp do edukacji integracyjnej 

(przedszkola, szkoły podstawowa i gimnazjum, 

Zespół Szkół Specjalnych); 

Działalność świetlic socjoterapeutycznych; 

Brak rejonizacji w dostępie do placówek 

działających na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

Realizacja projektów systemowych 

oraz programów: 

- Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, 

- Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

- Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

- Projekt Systemowy Pomocna Dłoń, 

- Projekt Nie Wykluczeniu, 

Działalność organizacji pozarządowych 

na terenie gminy. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Brak odpowiedniej promocji zdrowia 

psychicznego; 

Brak odpowiedniej profilaktyki zaburzeń 

psychicznych wśród społeczności; 

Brak wiedzy mieszkańców gminy na temat 

funkcjonowania ośrodków wsparcia, 

organizacji pozarządowych i innych placówek 

działających na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Brak świadomości społeczeństwa  dotyczącej 

objawów zaburzeń psychicznych; 
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Lp. Szanse Lp. Zagrożenia 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

Wzrost świadomości społeczeństwa, co sprzyja 

postawom zrozumienia i akceptacji oraz 

przeciwdziała dyskryminacji osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

Wczesna diagnoza zaburzeń psychicznych; 

Podjęcie leczenia w odpowiednim czasie 

w specjalistycznych placówkach zdrowotnych; 

Korzystanie z ośrodków wsparcia społecznego 

oraz innych placówek działających na rzecz 

osób z zaburzeniami psychicznymi w celu 

integracji ze społeczeństwem. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

Długotrwałe bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia 

od narkotyków i alkoholu oraz przemoc 

w rodzinie; 

Izolowanie się osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin w środowisku 

lokalnym; 

Obawa przed wykluczeniem społecznym; 

Negatywny stosunek społeczeństwa do osób 

z zaburzeniami psychicznymi, wynikający 

z niewiedzy; 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/161/12 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

 

 

Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

Cel szczegółowy 1.1: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań 

i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

 

 

Lp. Zadania i sposoby realizacji Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1 

Działania informacyjne 

skierowane na wywołanie 

postaw zrozumienia i akceptacji 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

placówki 

oświatowe,  

Gmina 

Namysłów 

liczba działań 

oraz liczba osób 

objętych 

kampanią 

środki 

zewnętrzne, 

środki własne 

lata 

2012-2015 

2 

Programy edukacyjne 

kształtujące i rozwijające 

umiejętności psychospołeczne u 

dzieci 

placówki 

oświatowe 

liczba programów 

oraz liczba osób 

w nich 

uczestnicząca 

środki własne 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

3 

Upowszechnianie informacji o 

Ogólnopolskim Telefonie 

Kryzysowym 116 123 

Gmina 

Namysłów 

liczba publikacji, 

ulotek, plakatów 
środki własne 

lata 

2012-2015 

4 

Szkolenie kadry pedagogicznej 

w zakresie wczesnego 

rozpoznawania zaburzeń 

psychicznych u dzieci i 

młodzieży 

placówki 

oświatowe, 

firmy i 

instytucje 

szkoleniowe 

liczba osób 

uczestniczących 

w szkoleniu 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2013 

5 

Edukacja młodzieży szkół 

gimnazjalnych w zakresie 

promocji zdrowia psychicznego 

, dotycząca: zwiększania 

umiejętności radzenia sobie ze 

stresem; profilaktyka zażywania 

substancji psychoaktywnych, tj.: 

narkotyki, dopalacze; 

profilaktyka uzależnień od 

alkoholu 

placówki 

oświatowe, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

liczba osób 

objętych edukacją 

w danym roku 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

6 

Realizacja:  

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych,  

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

zgodnie 

z programami  

zgodnie 

z programami 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 
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7 

Edukacja rodziców i opiekunów 

prawnych w zakresie potrzeb 

psychicznych dziecka, zaburzeń 

emocjonalnych i trudności 

wychowawczych 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

organizacje 

pozarządowe 

liczba 

przeszkolonych 

osób w danym 

roku 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

- pogłębienie wiedzy o zdrowiu psychicznym, 

- promowanie zachowań i zdrowego stylu życia korzystnego dla zdrowia psychicznego, 

- podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

 

Grupa docelowa: 

- dzieci i młodzież szkolna, 

- rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży, osoby w kryzysie. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/161/12 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE, 

W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

 

Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

Cel szczegółowy 1.2: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

 

Lp. Zadania i sposoby realizacji Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1 

Realizacja działań 

profilaktycznych dotyczących 

zapobiegania przemocy 

rówieśniczej wśród dzieci i 

młodzieży 

Komenda 

Powiatowa 

Policji,  

Straż Miejska, 

Placówki 

oświatowe 

liczba osób 

biorących udział 

w spotkaniach  

środki własne 
lata 

2012-2015 

2 

Realizacja zadań określonych 

w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie 

zgodnie 

z programem  

zgodnie 

z programem 

zgodnie 

z programem 

lata 

2012-2015 

3 

Działania informacyjne 

skierowane na wywołanie postaw 

zrozumienia i akceptacji dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

placówki 

oświatowe, 

Gmina 

Namysłów 

liczba działań 

oraz liczba osób 

objętych 

działaniami 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

4 

Upowszechnianie informacji o 

Ogólnopolskim Telefonie 

Kryzysowym 116 123 

Gmina 

Namysłów 

liczba publikacji, 

ulotek, plakatów 
środki własne 

lata 

2012-2015 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

- wzmocnienie systemu działań w zakresie pomocy uwikłanym w problem przemocy w rodzinie, 

- usprawnienie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy, 

- zmiana postaw społecznych i wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy przeciwdziałania 

przemocy, 

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym oraz dysfunkcji wynikających 

z tego zjawiska, 

- ograniczenie negatywnych skutków przemocy, 

- poprawa bezpieczeństwa społecznego. 

 

Grupa docelowa: 

- środowisko rodzinne – osoby stosujące przemoc, osoby doznające przemocy, świadkowie przemocy 

w rodzinie, 

- środowisko szkolne – dzieci i młodzież, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie szkolni, osoby 

prowadzące zajęcia pozalekcyjne, wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/161/12 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

PROGRAM INFORMACYJNO-EDUKACYJNY, 

SPRZYJAJĄCY POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁAJĄCY 

DYSKRYMINACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

 

 

Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

Cel szczegółowy 1.3: Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

Lp. Zadania i sposoby realizacji Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1 

Tworzenie lokalnych grup 

wsparcia dla rodzin osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Kościoły i 

związki 

wyznaniowe, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

liczba grup 

programy 

ogłaszane przez 

Ministerstwo 

Zdrowia i 

Ministerstwo 

Edukacji 

Narodowej, 

Środki własne 

lata 

2012-2015 

2 

Umożliwienie uczestnictwa 

osobom z zaburzeniami 

psychicznymi w wydarzeniach 

kulturalno-sportowych poprzez 

uczestnictwo w lokalnych 

wydarzeniach, festynach, 

konkursach, promowanie 

twórczości 

Gmina 

Namysłów, 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy, 

organizacje 

pozarządowe 

liczba wydarzeń 

z udziałem osób 

z zaburzeniami 

psychicznymi, 

liczba 

uczestników 

środki 

zewnętrzne, 

środki własne 

lata 

2012-2015 

3 

Opracowanie i kolportaż 

informatorów, biuletynów o 

miejscach i możliwościach 

uzyskania pomocy oraz 

wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi i 

ich rodzin 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy, 

organizacje 

pozarządowe 

liczba publikacji 

środki 

zewnętrzne, 

środki własne 

lata 

2012-2015 

4 

Realizacja: 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii 

zgodnie 

z programem 

zgodnie 

z programem 

zgodnie 

z programem 

lata 

2012-2015 
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Przewidywane rezultaty: 

- zmniejszenie upośledzenia społecznego poprzez zmianę postaw społecznych, 

- zmniejszenie skali zjawiska stygmatyzacji i dyskryminacji osób i członków rodzin osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

- zmniejszenie liczby zaburzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu. 

 

Grupa docelowa: 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi i członkowie ich rodzin, 

- organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, środowisko lokalne. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/161/12 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

PROGRAM ZWIĘKSZANIA DOSTĘPNOŚCI I ZMNIEJSZENIA NIERÓWNOŚCI 

W DOSTĘPIE DO RÓŻNYCH FORM ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

 

Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 

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

i społecznym. 

 

Cel szczegółowy 2.1: Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

 

 

Lp. Zadania i sposoby realizacji Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1 

Prowadzenie punktu udzielania 

świadczeń w zakresie zdrowia 

psychicznego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Realizacja 

w ramach 

Gminnego 

Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

liczba udzielonych 

porad oraz 

liczba osób 

korzystających 

środki własne 
lata 

2012-2015 

2 

Wspieranie działalności 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

organizacje 

pozarządowe 

liczba osób 

korzystających 

z usług 

Środowiskowego 

Domu 

Samopomocy 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

3 

Wspieranie organizacji 

pozarządowych wykonujących 

działania na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi w 

celu zwiększania liczby osób 

objętych pomocą 

Gmina 

Namysłów, 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

liczba osób 

objętych pomocą, 

liczba podmiotów 

realizujących 

środki własne, 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

- zwiększenie dostępności dla mieszkańców Gminy do środowiskowej opieki w zakresie zdrowia 

psychicznego i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

 

Grupa docelowa: 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych oraz członkowie 

ich rodzin. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/161/12 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

PROGRAM POSZERZANIA, ZRÓŻNICOWANIA I UNOWOCZEŚNIANIA POMOCY I OPARCIA 

SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY: 

BYTOWEJ, MIESZKANIOWEJ, STACJONARNEJ, SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWEJ 

 

 

Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 

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

i społecznym. 

 

Cel szczegółowy 2.2: Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

 

 

Lp. Zadania i sposoby realizacji Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1 

Udział kościołów i związków 

wyznaniowych w pomocy 

osobom z zaburzeniami 

psychicznymi 

Kościoły i 

grupy 

wyznaniowe 

Ilość i rodzaj 

podjętych działań 

środki 

zewnętrzne, 

środki własne 

lata 

2012-2015 

2 
Świadczenie usług na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

Środowiskowy 

Dom 

Samopomocy 

liczba 

uczestników w 

danym roku 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

3 
Realizacja specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

liczba osób 

objętych 

usługami w 

danym roku 

środki 

zewnętrzne 

lata 

2012-2015 

4 
Prowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych 

placówki 

oświatowe 

liczba osób 

objętych 

usługami w 

danym roku 

środki własne 
lata 

2012-2015 

5 

Pomoc finansowa i rzeczowa 

oraz prace socjalne na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

organizacje 

pozarządowe 

liczba osób 

objętych pomocą 

środki 

zewnętrzne, 

środki własne 

lata 

2012-2015 

 

 

Przewidywane rezultaty: 

- upowszechnianie zróżnicowania i unowocześniania pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

Grupa docelowa: 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny, w tym osoby z orzeczoną niepełnosprawnością 

intelektualną. 
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