
UCHWAŁA NR XXXII/259/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5,  art. 18  ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  art. 2 ust. 4 pkt1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2011r.,  Nr 231 , poz. 1375 z późn. zm.) oraz  §4 , ust. 1 , pkt. 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28.12.2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011r., 
Nr 24, poz. 128)  uchwala się, co następuje: 

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

2. Podstawą  Programu, o którym mowa w ust.1 jest analiza środowiska społecznego  Gminy Pińczów, 
stanowiąca załącznik nr1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Celami głównymi Programu są: 

1) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 

2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych 
form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

§ 3. Do celów szczegółowych  Programu należy: 

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. 

2) Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

3) Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4) Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

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

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

1) Program promocji zdrowia psychicznego - załącznik nr2 ; 

2) Program informacyjno - edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających 
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - załącznik nr3; 

3) Program zwiększania dostępności i zmniejszania nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej - załącznik nr 4 ; 

4) Program poszerzenia , zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, socjalnej, samopomocy 
środowiskowej - załącznik nr5; 

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2012 – 2014  określony został w Uchwale Nr XVIII/154/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. 

§ 5. 1. Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Gminy Pińczów są następujące: 

1) Zapobieganie zaburzeniom psychicznym - pomoc w utrzymaniu dobrego zdrowia psychicznego 
w szczególności osobom starszym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób cierpiącym na 
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. 
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2) Promocja zdrowia psychicznego w szkołach- edukacja młodzieży , zapobieganie depresjom 
i samobójstwom, promocja zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków, przemocy. 

3) Promocja zdrowia psychicznego w środowisku lokalnym - zwiększenie świadomości i wiedzy na temat 
chorób psychicznych, przeciwdziałanie dyskryminacji  osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich 
rodzin. 

4) Zwiększanie wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat miejsc i sposobów pomocy osobom chorym . 

2. Obszary  jakich dotyczą sformułowane priorytety: 

a) ochrona zdrowia, 

b) oświata, 

c) pomoc społeczna. 

3. Sformułowane priorytety dotyczą problematyki: 

a) nadużywania alkoholu i narkotyków  , 

b) przemocy domowej, 

c) wykluczenia społecznego, 

d) problemów osób starszych. 

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

1) edukację środowiska lokalnego, 

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. Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Pińczów, a w szczególności: 

1) osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliscy , 

2) dzieci i młodzież, 

3) osoby starsze, 

4) uzależnieni od alkoholu i narkotyków oraz ich bliscy. 

§ 8. 1. Podmiotami realizującymi Program są: 

1) Urząd Miejski w Pińczowie 

2) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Pińczowie 

3) Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4) PełnomocnikBurmistrza ds. uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz przemocy 

5) Szkoły podstawowe i gimnazja Gminy Pińczów 

6) Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 

2. W realizacji zadań wynikających z Programu mogą  uczestniczyć  również organizacje pozarządowe , 
w tym: stowarzyszenia i fundacje. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Analiza 
Środowiska Społecznego 

Gminy Pińczów 

 
Mocne strony Słabe strony 
1. dobra baza diagnostyczna: Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna, w szkołach 
zatrudnieni pedagodzy 
2. Odpowiedni do potrzeb dostęp do placówek 
medycznych i zorganizowanych form opieki 
świadczących usługi psychiatryczne na terenie 
województwa świętokrzyskiego: Świętokrzyskie 
Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Kielcach, prywatne gabinety 
psychiatryczne i psychologiczne, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ 
PROMEDIC CENTRUM PSYCHOTERAPII 
w Pińczowie, ul. Bednarska 3 
3. Łatwy dostęp do ośrodków wsparcia na terenie 
gminy: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej , 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Punkt 
Konsultacyjny,  Pińczowski Ośrodek Trzeźwości, 
Środowiskowy Dom  Samopomocy w Pińczowie , 
ul. Polna 48 (przeznaczony dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 
niepełnosprawnych intelektualnie), 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 14 
4. Działalność świetlicy  przy M-GOPS 
5. Realizacja programów : 
- Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii 
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2012-2014 
6. Działalność organizacji pozarządowych na 
terenie gminy: 
- Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia 
-Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Pińczowie „OSTOJA” 
- Fundacja „Złote Serce” w Pińczowie , ul. 
Batalionów Chłopskich 5 
- Pińczowski Ośrodek Trzeźwości 

1. Brak odpowiedniej promocji zdrowia 
psychicznego. 
2. Brak odpowiedniej wiedzy mieszkańców gminy 
na temat funkcjonowania ośrodków wsparcia, 
organizacji pozarządowych i innych placówek 
działających na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi . 
3. Brak świadomości społeczeństwa dotyczącej 
objawów zaburzeń psychicznych. 

Szanse Zagrożenia 
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1. Wzrost świadomości społecznej co do 
problematyki chorób psychicznych, wzrost postaw 
zrozumienia, akceptacji oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
2. Wczesna diagnoza zaburzeń psychicznych. 
3. korzystanie z oferty ośrodków wsparcia 
społecznego oraz innych placówek działających 
na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 
w celu integracji ze społeczeństwem. 

1. Długotrwałe bezrobocie, stres, uzależnienia od 
narkotyków, alkoholu, hazardu oraz przemoc 
w rodzinie 
2. Izolowanie się osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin w środowisku 
lokalnym. 
3. Obawa przed wykluczeniem społecznym. 
4. Negatywny, dyskryminujący stosunek 
społeczeństwa do osób z zaburzeniami 
psychicznymi , wynikający w znacznym stopniu 
z niewiedzy. 

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami psychicznymi to osoby: 

a) chore psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

b) upośledzone umysłowo, 

c) wykazujące 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. 

„Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że  450 milionów ludzi na świecie cierpi na różnego  
rodzaju zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania , wliczając w to uzależnienia od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych w tym: depresję, schizofremię, demencję, uzależnienia. Szacuje się , że 
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowią 12%globalnego obciążenia chorobami, natomiast 
budżety większości państw przeznaczają na ten cel mniej niż 1% wszystkich swoich wydatków na ochronę 
zdrowia.  Koszty ekonomiczne zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania są długofalowe i bardzo 
wysokie. Dotyczą  zarówno jednostek, jak i ich rodzin oraz całego społeczeństwa. Część tych ekonomicznych 
obciążeń jest oczywista i wymierna, ale część  jest praktycznie niemożliwa do oszacowania. Do mierzalnych 
kosztów należą potrzeby systemu ochrony zdrowia i systemu pomocy społecznej, koszty utraconego 
zatrudnienia i zmniejszonej produktywności, koszty przestępczości i bezpieczeństwa publicznego oraz 
negatywnych skutków przedwczesnej śmiertelności (dane z publikacji Ministerstwa Zdrowia : „Priorytety 
promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia, Warszawa 2011r.) 

Według danych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie : 

- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w 2011r.  wyniosła : 8 

- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w wieku 41-60 lat w roku 2011 : 3 

- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w wieku 61-70 lat w roku 2011: 2 

- liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w wieku 71-80 lat w roku 2011: 3 

(dane z dokumentu: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Pińczów) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/259/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Program Promocji Zdrowia Psychicznego 

Cel główny: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym . 

Cel szczegółowy: Upowszechnienie 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 Źródło 

finansowania 
Termin 
realizacji 

1 Działania informacyjne - 
podniesienie świadomości 
środowiska lokalnego na 
temat zdrowia psychicznego 
przez umieszczanie plakatów, 
ulotek w miejscach ogólnie 
dostępnych, zamieszczanie 
informacji na stronie 
internetowej 

M-GOPS 
M-GKRPA 
SZOZ 
Urząd Miejski 
Szkoły 
Zespół 
Interdyscyplinarny 

Środki własne Lata 2012-2015 

2 Upowszechnianie informacji 
o miejscach pomocy (w 
szczególności adresy poradni, 
ośrodków dla osób chorych 
działających w województwie 
świętokrzyskim) 

M-GOPS 
M-GKRPA 
SZOZ 
Urząd Miejski 
Zespół 
Interdyscyplinarny 

Środki własne Lata 2012-2015 

3 Edukacja młodzieży szkół 
gimnazjalnych w zakresie 
zdrowia psychicznego: 
działania mające na celu  
zwiększanie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem, 
profilaktyka  uzależnień od 
alkoholu, narkotyków, 
dopalaczy. 

Szkoły 
Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
alkoholowych , 
przeciwdziałania 
narkomanii 
i przemocy 
w rodzinie 

Środki własne Lata 2012-2015 

4 Edukacja rodziców 
i opiekunów prawnych 
w zakresie potrzeb 
psychicznych dziecka, 
zaburzeń emocjonalnych 
i trudności wychowawczych 

Szkoły 
(wychowawcy klas, 
pedagodzy 
szkolni), Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 

Środki własne Lata 2012-2015 

Przewidywane rezultaty: 
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- pogłębienie wiedzy o zdrowiu psychicznym, 

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

- podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, 

- przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych , 

- zwiększenie wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat  miejsc i instytucji  udzielających  pomocy osobom 
chorym. 

Grupa docelowa: społeczność lokalna Gminy Pińczów, a w szczególności: 

- dzieci i młodzież szkolna, 

- rodzice, opiekunowie prawni dzieci i młodzieży, 

- osoby w kryzysie, 

- osoby chore , ich bliscy , 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/259/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Program  Informacyjno - Edukacyjny, 
Sprzyjający Postawom Zrozumienia i Akceptacji oraz Przeciwdziałający 

Dyskryminacji Wobec Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

Cel główny: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym . 

Cel szczegółowy: Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Lp. Zadania i sposoby 

realizacji 
Realizatorzy Źródło 

finansowania 
Termin realizacji 

1 Zapewnienie wsparcia 
i leczenia umożliwiającego 
ludziom chorym 
psychicznie pełne 
uczestnictwo we 
wszystkich aspektach życia 
społeczności . 

SZOZ 
M-GOPS 
M-GKRPA 
Poradnia 
Psychologiczno 
- 
Pedagogiczna, 
Punkt 
Konsultacyjny 

Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

2 Zwiększenie uczestnictwa 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
w wydarzeniach kulturowo 
- sportowych poprzez 
uczestnictwo w lokalnych  
wydarzeniach, festynach, 
konkursach, promowanie 
twórczości 

Urząd Miejski 
M-GOPS 
Organizacje 
pozarządowe 

Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

3 Opracowanie i kolportaż 
informatorów, ulotek 
o miejscach 
i możliwościach uzyskania 
pomocy oraz wsparcia dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin 

Urząd Miejski 
M-GOPS 
SZOZ 

Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

4 Realizacja : 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy 
w Rodzinie ; 
Gminnego Programu 
Profilaktyki 

M-GKRPA 
Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
alkoholowych , 
przeciwdziałani
a narkomanii 

Realizacja : Lata 2012-2015 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: A6ED9C84-E206-4627-BBCB-E7CE0C64CC77. Podpisany



i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii 

i przemocy 
w rodzinie 

Przewidywane rezultaty: 

- zmniejszenie dyskryminacji i wzrost akceptacji osób chorych poprzez zmianę  postaw społecznych, 

- zmniejszenie liczby zaburzeń spowodowanych w szczególności nadużywaniem alkoholu, zażywaniem 
narkotyków. 

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 4 do Uchwały Nr XXXII/259/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

Program Zwiększania Dostępności i Zmniejszania Nierówności 
w Dostępie do Różnych Form Środowiskowej Opieki Zdrowotnej 

Cel główny: 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: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

 
Lp. Zadania i sposoby 

realizacji 
Realizatorzy Źródło 

finansowania 
Termin realizacji 

1 Współpraca Miejsko - 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ze 
służbami opieki 
psychiatrycznej oraz 
z lekarzem rodzinnym 

M-GOPS 
SZOZ 

Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

2 Prowadzenie poradnictwa 
w zakresie zdrowia 
psychicznego dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi (w 
szczególności dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 
sprawców przemocy i ich 
rodzin) 

M-GOPS 
M-GKRPA 
Pełnomocnik 
Burmistrza ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
, 
Przeciwdziałani
a Narkomanii 
i Przemocy 
w Rodzinie 

Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

3 Wspieranie organizacji 
pozarządowych 
działających  na rzecz osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi w celu  
zwiększania liczby osób 
objętych pomocą. 

Urząd Miejski 
M-GOPS 

Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

Przewidywane rezultaty: 

- zwiększenie dostępności dla  mieszkańców Gminy Pińczów do środowiskowej opieki w zakresie zdrowia 
psychicznego i leczenia uzależnień , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób starszych 

Grupa docelowa: 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby uzależnione oś środków psychoaktywnych oraz członkowie ich 
rodzin. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/259/12 

Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 listopada 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: 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: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

 
Lp. Zadania i sposoby 

realizacji 
Realizatorzy Źródło 

finansowania 
Termin realizacji 

1 Realizacja 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

M-GOPS Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

2 Prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych 

Szkoły Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

3 Pomoc finansowa 
i rzeczowa oraz prace 
socjalne na rzecz osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

M-GOPS Środki 
własne 

Lata 2012-2015 

Przewidywane  rezultaty: 

- poszerzenie zróżnicowania i unowocześnienie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Grupa docelowa: 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r.,  Nr 231 , poz. 
1375 z późn. zm.) oraz  harmonogramem realizacji  Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.2010r.  (Dz. U. z 2011r., Nr 24, poz. 128)  do 
kompetencji Rady Miejskiej należy przyjęcie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego . 
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