
   

Uchwała Nr IX/ 56/2011 
Rady Powiatu Średzkiego 

z dnia 14 czerwca 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 

Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz 
Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.  

Na podstawie art. 35a ust. 1pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 ze zmianami) oraz 
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

( Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)  w związku z § 4 ust.1, 
pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku                     

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U.                    
z 2011 r. Nr 24, poz. 128) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co 

następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia                 

30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, 

Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały,  

2) w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, 

Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2009-2020 we ,,Wprowadzeniu " po 

punkcie C dodaje się punkt ,,D. Program Działań Powiatu 
Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2011-2015" 

3) w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    

w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz 
Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020  po 

części C, dodaje się część ,,D. Program Działań Powiatu Średzkiego       
w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015"            

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 
/-/mgr Małgorzata Fertała  

 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr  IX/56/2011 

Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 14 czerwca 2011 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 
Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz 

Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.  

Rada Powiatu średzkiego uchwałą Nr XXV/149/2008  z dnia  30 grudnia 

2008r. uchwaliła Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej                 

i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 
2009-2020. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku 

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  nakłada 
na samorząd powiatu  obowiązek opracowania powiatowego programu 

ochrony zdrowia psychicznego obejmującego kompleksowe wsparcie osób 
z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności promocji zdrowia 

psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapobieganie 
przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym, zwiększenie 

integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie 

systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego, 
upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, poszerzanie i unowocześnianie pomocy i oparcia społecznego 
w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej samopomocy środowiskowej  

a także aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Zakreślone zadania zgodnie z cytowanym rozporządzeniem mają przyjąć 

formę  programów w poszczególnych obszarach działania. Przedstawiony 
Program Działań Powiatu Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015 opracowany został zgodnie                             
z harmonogramem realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 20011-2015 i ma na celu  ograniczenie 
występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia  oraz zapewnienie 
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym           

w powiecie średzkim. Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W związku                 
z powyższym  podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.  



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr IX/56/2011 
Rady Powiatu Średzkiego 

z dnia 14 czerwca 2011roku  

POWIATOWY  PROGRAM  DZIAŁAŃ   

NA  RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Z  ZAKRESU  REHABILITACJI   

SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ  I  ZATRUDNIANIA 
ORAZ 

PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH   
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGo 
NA LATA   2009-2020 

 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr IX/56/2011 

Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 14 czerwca 2011roku  

D. Program Działań Powiatu Średzkiego w Zakresie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 

Wprowadzenie  

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. 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. Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego określa strategię działań 

mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla 
zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Program Działań Powiatu 

Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015 zwany dalej Programem uwzględnia cele i zadania 

określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla samorządów powiatowych. 

I. Diagnoza problemu zaburzeń psychicznych  w powiecie 
średzkim:  

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego stanowi, iż 

podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest 

rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, w tym także związanych                



z nadużywaniem substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków 

i leków. Z dokumentu wynika, że od wielu lat, z roku na rok, zwiększa się 
liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. W ciągu 18 lat, od 

roku 1990 do 2007, wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych 

wzrósł o 119% (z 1629 do 3571 na 100 tys. ludności) w opiece 
ambulatoryjnej i o 50% (z 362 do 542 na 100 tys. ludności) w opiece 

stacjonarnej. W okresie tym również sukcesywnie wzrastał zarówno                 
w opiece ambulatoryjnej, jak i całodobowej, wskaźnik leczonych z powodu 

uzależnień, łącznie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, 
sukcesywnie wzrasta. Dane zawarte w Programie wykazują, iż dynamika 

zapadalności jest wyższa niż dynamika rozpowszechnienia, co oznacza, że 
na wzrost wskaźnika rozpowszechnienia w znacznym stopniu wpływają 

rejestrowane nowe przypadki uzależnień niż powroty do leczenia 
pacjentów uprzednio już uzależnionych. W opiece ambulatoryjnej 

wskaźnik rozpowszechnienia wzrósł o 105 % (z 279 do 571 na 100 tys. 
ludności), a wskaźnik zapadalności o 111 % (ze 108 do 228 na 100 tys.). 

W opiece całodobowej wskaźnik rozpowszechnienia wzrósł o 109 % (ze 
109 do 228 na 100 tys.), a wskaźnik zapadalności o 138 % (z 48 do 114 

na 100 tys.). Jest istotne, że prawie 40 % hospitalizacji w szpitalach 

psychiatrycznych to hospitalizacje pacjentów z zaburzeniami 
spowodowanymi używaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, z czego 3/4 to mężczyźni. Diagnoza problemów 
społecznych zawarta w części diagnostycznej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 zwanej 
dalej Strategią stanowi, że ok.14,5 % ogółu mieszkańców powiatu 

stanowią osoby niepełnosprawne, a ok. 2,5 % populacji to osoby                      
z zaburzeniami psychicznymi. Analiza wydanych przez Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. orzeczeń w latach 
2009-2010 pokazuje, iż przyczyną niepełnosprawności są zaburzenia 

psychiczne, które  stanowią   25,7 % ogółu wydanych orzeczeń                        
w stosunku do osób powyżej 16 r. życia i ok.28 % wydanych orzeczeń                

w stosunku do dzieci, co obrazuje poniższe zestawienie:  

Wydane 
orzeczenia  

w latach  

Liczba wydanych orzeczeń  

osoby w wieku powyżej 16 r. 
życia  

osoby do 16r. życia  

ogółem  w tym z uwagi 

na zaburzenia   
psychiczne          

% do 

ogólnej 
liczby  

ogółem  w tym z uwagi 

na zaburzenia   
psychiczne          

%      

do 
ogólnej 

liczby  

2009  525  135  25,7  114  33  28,9  

2010  635  163  25,7  130  37  28,5  

W 2010r. specjalistycznymi usługami w ramach prowadzonego przez 
powiat średzki  Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii 

Zajęciowej objęto 126 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu 
średzkiego. Z dokumentu Strategii  wynika również, że jednym z głównych 



problemów społecznych jest problem uzależnienia od alkoholu i przemocy 

w rodzinie. Około 2 % dorosłej populacji powiatu to osoby uzależnione od 
alkoholu. Z danych  PCPR za rok 2010 wynika, że w ramach interwencji 

kryzysowej  udzielono 3261 porad i informacji a specjalistyczną pomocą 

psychologiczną, pedagogiczną, prawną i  socjalną objęto 395 osób, w tym  
w szczególności ofiarom przemocy w rodzinie. Ze sprawozdań Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w latach 2009-2010 
wynika, że wzrasta liczba uczniów z zaburzeniami zachowania. Zwiększa 

się zapotrzebowanie szkół na edukację rodziców i warsztaty dla młodzieży 
(szczególnie gimnazjalnej) w związku z zachowaniami agresywnymi oraz 

poważnymi zakłóceniami w obszarze motywacji do nauki. Wśród młodzieży 
pojawiają się problemy z trudnościami w kształtowaniu pozytywnej 

samooceny. Zgłaszane są przypadki zaburzeń depresyjnych i zaburzeń 
odżywiania, nerwic, uzależnień (zwłaszcza od komputera). Wśród rodziców 

wzrasta zapotrzebowanie na poradnictwo wychowawcze dotyczące dzieci             
i młodzieży. Ze względu na narastającą liczbę osób z zaburzeniami 

psychicznymi zależnymi od czynników psychospołecznych  wzrastają 
potrzeby w zakresie kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych.             

W powiecie średzkim w obszarze wsparcia na rzecz  osób  z zaburzeniami 

psychicznymi działają:  

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej - 
jednostka prowadząca: 

 
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy  

2) Placówki oświaty:  

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej  

- szkoły prowadzone przez powiat: Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Zawodowych, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Ekonomicznych  

3) Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej  

4) NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
w Środzie Wielkopolskiej,  

5)  jednostki działające w poszczególnych gminach, a w szczególności:  

- ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych gminach powiatu 
średzkiego, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie nad Wartą  

6) Stowarzyszenie Pomocy ,,SOS" w Środzie Wielkopolskiej - organizacja 
prowadząca Warsztat Terapii Zajęciowej.  



Niestety, w powiecie średzkim nie działa żadna poradnia świadcząca 

psychiatryczną opiekę zdrowotną w systemie otwartym 
finansowana ze środków Narodowe Funduszu  Zdrowia, co 

niewątpliwie wpływa na ograniczenie dostępności do usług                   

w grupie mieszkańców powiatu średzkiego o niskich dochodach.  

II. Cele główne i cele szczegółowe Programu:  

Cel główny nr 1:  

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym w powiecie średzkim  

Cele szczegółowe:  

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. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu 
psychicznego  

Cel główny nr 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  

Cele szczegółowe :  

1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej  

2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia 

społecznego  

3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi  



4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy  

III. Cele  Programu  zostaną osiągnięte poprzez realizację  
programów:  

A.  Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 

2011-2015  

B.   Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015  

C.  Powiatowy program zapobiegania przemocy w szkole                      
i w środowisku lokalnym na lata 2011 - 2015  

D. Powiatowy program informacyjno - edukacyjny w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi na lata 2011 - 2015  

E. Powiatowy program w zakresie zwiększenia  dostępności                    
i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej na lata 2011 - 2015  

F. Powiatowy program poszerzenia, zróżnicowania                                   

i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób                       
z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 - 2015  

G.  Powiatowy program rozwoju zróżnicowanych form 

wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej 
dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi na 

lata 2011 - 2015  

-programy stanowią integralną część Program Działań Powiatu 

Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015. 

A. Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2011-2015  

Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2011-2015 
zwany dalej  Programem określa cele, priorytety i działania jakie należy 

podjąć w zakresie  upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego.  

1. Adresaci Programu:  

Program jest adresowany do ogółu mieszkańców powiatu średzkiego oraz 
instytucji  i organizacji pozarządowych działających w sferze polityki 

społecznej powiatu średzkiego  



2. Cel główny  programu:  

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
w powiecie średzkim  

3. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:  

1) upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,  

2) kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia 
psychicznego  

3) rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu psychicznemu  

4. Jako priorytety przyjmuje się zadania:  

   1) Edukacja społeczności powiatu średzkiego nt .zaburzeń psychicznych  

2) Wspieranie rodziców  z małoletnimi dziećmi w ich funkcjach 
wychowawczych związanych z pierwszymi latami życia dziecka oraz 

dostarczenie im wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego 
psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży  

   3) Promocja zdrowia psychicznego w szkołach  

   4) Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się  

5. Planowane zadania, działania oraz realizatorzy zadań Programu  

 

Lp.  Zadanie  Działanie  Realizatorzy  

1.   Edukacja 
społeczności 

powiatu nt. 
zaburzeń 

psychicznych  

   

   

   

   

   

Prowadzenie działań 
edukacyjno-

informacyjnych na temat 
zaburzeń psychicznych 

(ulotki, plakaty, 
broszury, informatory, 

artykuły do prasy, 
organizowanie 

konferencji, debat, 

prowadzenie kampanii 
informacyjno-

edukacyjnych)  

WPS i WEKiS - Starostwo 
Powiatowe w Środzie 

Wlkp., PCPR, PUP, OPS, 
Poradnia Psychologiczno-  

Pedagogiczna,  
SP ,,SOS", prasa lokalna  



2.  Wspieranie 
rodziców                    

z małoletnimi 

dziećmi w ich 
funkcjach 

wychowawczych  
związanych               

z pierwszymi 
latami życia 

dziecka oraz 
dostarczenie im 

wiedzy                      
i umiejętności 

potrzebnych do 
prawidłowego 

psychospołeczne
go rozwoju dzieci 

i młodzieży  

   

   

   

   

Udzielanie informacji                
i  prowadzenie 

poradnictwa  oraz 

działań terapeutycznych 
w zakresie pełnienia 

prawidłowych funkcji 
opiekuńczo-

wychowawczych  

   

   

   

   

   

   

   

   

     

PCPR, OPS, Poradnia  
Psychologiczno -  

Pedagogiczna,  

we współpracy z:  
a) placówkami służby 

zdrowia  
b) placówkami oświaty  

c) świetlicami   
d) PPOW - Ogniskiem 

Wychowawczym  
w Szlachcinie  

e) Gminnymi  Komisjami  
Rozwiązywania  

Problemów  
Alkoholowych  

f)Interdyscyplinarnymi  
Zespołami ds.  

Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie  
g) organizacjami  

pozarządowymi,  
h) kościołami  

i związkami  
wyznaniowymi,  

i) prasą lokalną  
   

3.  Promocja zdrowia 

psychicznego            
w szkołach  

   

   

   

Wprowadzanie zadania 

,,Promocja zdrowia 
psychicznego młodzieży" 

do programu 
profilaktycznego  szkół 

prowadzonych przez 
powiat średzki  

     

WEKiS - Starostwo 

Powiatowe, dyrektorzy 
szkół: Liceum 

Ogólnokształcące, Zespół 
Szkół Zawodowych, 

Zespół Szkół Rolniczych, 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

   

4.  Wspieranie 

zdrowego 
psychicznie 

starzenia się  

   

Prowadzenie działań 

informacyjnych              
i poradnictwa oraz 

wspieranie aktywnego 
spędzania czasu wolnego 

osób w wieku 
poprodukcyjnym                   

w szczególności 

niepełnosprawnych   

   

PCPR, OPS we 

współpracy                      
z organizacjami 

pozarządowymi               
  i placówkami służby 

zdrowia oraz prasą 
lokalną  

   



  6. Planowane efekty:  

1) zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu średzkiego na temat    
zaburzeń psychicznych 

2) poprawa funkcjonowania rodzin z małoletnimi dziećmi  
3) zmniejszenie liczby dzieci doświadczających niekorzystnych 

zachowań rodzicielskich 
4) zwiększenie wiedzy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na temat 

zaburzeń   psychicznych 
5) zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży sięgających po substancje 

psychoaktywne 
6) zmniejszenie liczby osób doświadczających zaburzeń psychicznych 

w wieku podeszłym  

7. Wskaźniki monitorowania efektów:  

   1) liczba udzielonych informacji, porad i wparcia rodzin z małoletnimi 

dziećmi  

   2) liczba  zgłoszeń dzieci doświadczających niekorzystnych zachowań 

rodzicielskich  

    3) liczba uczniów objętych programem profilaktycznym szkół  

    4) liczba prowadzonych programów profilaktycznych w szkołach                   

i placówkach prowadzonych przez powiat średzki  
nieprzystosowanych i mających trudności w radzeniu sobie                      

z zadaniami rozwojowymi, w tym z zachowaniami agresywnymi  

   5) liczba uczniów używających substancji psychoaktywnych  

   6) liczba osób z problemami zdrowia psychicznego korzystających ze 

wsparcia pomocy  społecznej oraz usług zdrowotnych                            
w podstawowej i psychiatrycznej opiece zdrowotnej  

8. Źródła finansowania  

Program realizowany będzie w ramach bieżących zadań prowadzonych 

przez realizatorów poszczególnych działań oraz środków pozyskanych                

z innych źródeł.  

9. Monitorowanie  i sprawozdawczość  

Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbywać się będzie                      
w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego 

realizację. Dyrektor PCPR w ramach corocznie przedstawianego Radzie 

Powiatu  sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również raport             
z realizacji programu.  



B. Powiatowy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015  

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy  w rodzinie na lata 2011 - 2015 został uchwalony  przez 
Radę Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr V/28/2011 z  dnia 22 lutego 2011r. 

Program obejmuje zadanie w zakresie tworzenia lokalnych ośrodków 
pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu 

zagrażającego zdrowiu psychicznemu.  

C. Powiatowy program zapobiegania przemocy w szkole                              

i w środowisku lokalnym na lata 2011-2015  

Powiatowy program zapobiegania przemocy w szkole i w środowisku 
lokalnym na lata 2011 -2015 zwany dalej Programem określa cele, 

zadania i działania jakie należy podjąć w zakresie zapobiegania przemocy 
w szkole i w środowisku lokalnym.  

1. Adresaci Programu:  

Program jest adresowany do młodzieży szkolnej ze szkół 
ponadgimnazjalnych oraz ogółu mieszkańców powiatu średzkiego  

2. Cel główny  programu:  

Zapobieganie zjawisku przemocy w szkole i w środowisku lokalnym 
poprzez promocję zdrowia psychicznego   

3. Cel szczegółowy:  

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród młodzieży szkolnej                   
i mieszkańców powiatu  średzkiego  

4. Planowane zadania, działania oraz realizatorzy zadań Programu  

Lp.  Zadanie  Działanie  Realizatorzy  

1.  Wprowadzenie do 

realizowanego               
w szkołach 

ponadgimnazjalnych 
programu 

profilaktycznego 
zadań z zakresu 

zapobiegania 
przemocy w  szkole  

   
   

1. Warsztaty  nt. 

zapobiegania agresji                     
i przemocy dla uczniów                

i rodziców w szkołach 
prowadzonych przez powiat 

średzki  
2. Opracowanie                          

i rozpropagowywanie 
materiałów informacyjnych, 

ulotek, plakatów  
 

 

 WEKiS – Starostwo, 

Poradnia  
Psychologiczno -  

Pedagogiczna,  
i dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych  
we współpracy 

Komendą Powiatową 
Policji w Środzie 

Wlkp.  
   



2.  Wprowadzenie do 
organizowanych 

kampanii lokalnych 

promujących 
zdrowie psychiczne 

zadań z zakresu  
zapobiegania 

przemocy i agresji  
w  środowisku 

lokalnym  
   

   
   

   

1. Opracowanie                             
i rozpowszechnianie 

materiałów informacyjnych, 

ulotek, plakatów, broszur              
i informatorów  

2. Organizowanie 
konferencji, debat nt. 

przeciwdziałania przemocy              
i agresji  

   
   

   
   

    

PCPR, OPS, Poradnia  
Psychologiczno -  

Pedagogiczna,  

we współpracy z:  
a) placówkami 

oświaty  
b) świetlicami   

c) PPOW - Ogniskiem 
Wychowawczym  

w Szlachcinie  
d) organizacjami  

pozarządowymi,  
e) prasą lokalną  

   

5. Planowane efekty:   

 1) zmniejszenie liczby przypadków przemocy i agresji wśród młodzieży 

szkolnej i w środowisku lokalnym  

 2) zwiększenie wśród młodzieży szkolnej umiejętności rozwiązywania 

konfliktów bez agresji i przemocy  

6.Wskaźniki monitorowania efektów:  

1) liczba szkół, w których wprowadzono i realizowano program 
2) liczba zgłoszeń dotyczących przemocy w szkole   

3) liczba przeprowadzonych kampanii lokalnych  

7. Źródła finansowania:  

Program realizowany będzie w ramach bieżących zadań prowadzonych 

przez realizatorów poszczególnych działań oraz środków pozyskanych                
z innych źródeł.  

8. Monitorowanie  i sprawozdawczość:  

Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbywać się będzie                     
w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego 

realizację. Dyrektor PCPR w ramach corocznie przedstawianego Radzie 
Powiatu  sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również raport               

z realizacji programu.  

 



D. Powiatowy program informacyjno - edukacyjny w zakresie 

przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
na lata 2011-2015  

Program informacyjno - edukacyjny w zakresie przeciwdziałania 
dyskryminacji wobec osób     z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011-

2015 zwany dalej  Programem  określa cele, zadania i działania jakie 
należy podjąć  w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu 

społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promowania postaw 
zrozumienia i akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi                   

w powiecie średzkim.  

1. Adresaci Programu:  

    Program jest adresowany do:  

1) osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz członków  ich rodzin 

2) mieszkańców powiatu średzkiego 

3) instytucji publicznych, pracodawców, organizacji pozarządowych                 
i innych osób fizycznych i prawnych  

2. Cel główny:  

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym  

3. Cel szczegółowy:  

zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi  

4. Planowane zadania, działania oraz realizatorzy zadań Programu:  

Lp.  Zadanie  Działanie  Realizatorzy  

1.  Prowadzenie kampanii 
medialnych skierowanych 

na 
wywoływanie                       

w społeczności powiatu 
średzkiego postaw 

zrozumienia i akceptacji dla 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

   
   

1.Prowadzenie  w latach 
2011-2015 kampanii 

edukacyjno-informacyjnych 
-opracowanie                            

i rozpropagowywanie 
materiałów informacyjnych 

, ulotek, plakatów,  

2. bieżące  informacje na 
stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego, 
PCPR nt. problemów 

,potrzeb i możliwośi osób          
z zaburzeniami 

psychicznymi  
 

 

 PCPR, Poradnia  
Psychologiczno -  

Pedagogiczna, 
Powiatowy Urząd 

Pracy  
we współpracy 

z:  

a) OPS  
b) organizacjami  

pozarządowymi  
c) prasą lokalną  

   
   



2.  Stwarzanie warunków 
osobom niepełnosprawnym   

z zaburzeniami 

psychicznymi do aktywnego 
udziału w życiu społecznym  

   
   

   

1. Organizowanie imprez 
kulturalnych, sportowych         

i 

rekreacyjnych                    
o charakterze 

integracyjnym, w tym:  
Ogólnopolskiego Festiwalu 

Wokalno -
Instrumentalnego dla Osób 

Niepełnosprawnych 
corocznie w latach 2011-

2015 promującego talenty 
osób niepełnosprawnych                         

w tym z zaburzeniami 
psychicznymi.  

2. Organizowanie 1x                  
w roku  w latach 2011-

2015 konferencji/debat 

/szkoleń adresowanych do 
pracowników instytucji 

publicznych, pracodawców, 
organizacji pozarządowych 

i innych osób  fizycznych            
i prawnych nt. osób                       

z zaburzeniami 
psychicznymi.  

3.Wspieranie przez PCPR 
przedsięwzięć promujących 

integrację osób                          
z zaburzeniami 

psychicznymi ze 
społeczeństwem  

   

PCPR , Poradnia  
Psychologiczno -  

Pedagogiczna,  

Stowarzyszenie 
Pomocy ,,SOS"  

3.  Zapewnienie osobom          

z zaburzeniami 
psychicznymi   i członkom 

ich rodzin  dostępu do 
informacji  i poradnictwa     

w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej  

   
   

   

1. Udzielanie informacji i 

porad przez  
 -Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wlkp. w ramach  Centrum 

Informacji  
-Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną  
-Powiatowy Urząd Pracy  

2. Bieżące uaktualnianie 
informatora pn. 

,,Informator osoby 
niepełnosprawnej",  

   

PCPR, Poradnia  

Psychologiczno -  
Pedagogiczna, 

Powiatowy Urząd 
Pracy  

we współpracy 
z:  

a) OPS  
b) organizacjami  

pozarządowymi  
   

   



5. Wskaźnik monitorujący:  

odsetek populacji, do której kierowany jest program, biorącej udział               
w programie.  

6. Planowane efekty:   

 1) aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich 
rodzin do   podejmowania   działań na rzecz wyrównywania szans 

poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat przysługujących im praw             
i możliwości ich egzekwowania,  

2) zmniejszenie poczucia izolacji społecznej osób z zaburzeniami 

psychicznymi w społeczności lokalnej,  

3) wzmocnienie poczucia więzi osób z zaburzeniami psychicznymi ze 

środowiskiem lokalnym,  

    4) zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców powiatu średzkiego, w tym 
pracodawców na temat problemów osób z zaburzeniami 

psychicznymi  oraz zwiększenie poziomu akceptacji dla osób                      
z zaburzeniami psychicznymi  

7. Źródła finansowania:  

Program realizowany będzie w ramach bieżących zadań prowadzonych 
przez realizatorów poszczególnych działań oraz środków pozyskanych              

z innych źródeł.  

8. Monitorowanie  i sprawozdawczość:  

Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbywać się będzie                     

w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego 
realizację. Dyrektor PCPR w ramach corocznie przedstawianego Radzie 

Powiatu  sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również raport              
z realizacji programu.  

E. Powiatowy program w zakresie zwiększenia  dostępności                  
i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej na lata 2011-2015  

Powiatowy program w zakresie zwiększenia  dostępności i zmniejszenia 
nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

na lata 2011-2015 zwany dalej  Programem  określa cele, zadania                     
i działania jakie należy podjąć  w zakresie upowszechnienia 

środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.  

 



1. Adresaci Programu:  

Program jest adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkałych na terenie powiatu średzkiego   

2. Cel główny:  

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej                      
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej  

3. Cel szczegółowy:  

upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej  

4. Planowane zadania, działania oraz realizatorzy zadań Programu:  

Lp.  Zadanie  Działanie  Realizatorzy  

1.  Zwiększenia  
dostępności                    

i zmniejszenia 

nierówności                   
w dostępie do 

różnych form 
psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej  
   

   

1.Utworzenie Poradni dla 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi-mieszkańców 

powiatu średzkiego  
   

SP-ZOZ Środa Wlkp.  
   

   

2.Utworzenie Zespołu 

środowiskowego  
   

   

2.  Zwiększenia  
dostępności                       

i zmniejszenia 
nierówności                    

w dostępie do 
różnych form 

psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej  
(w zakresie 

uzależnień)     
    

1.Zwiększenie zakresu usług 
Przychodni Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu              
i Współuzależnienia  

   

NZOZ- Przychodnia 
Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu i 
Współuzależnienia  

   

2.Utworzenie Poradni terapii 
uzależnienia od środków 

psychoaktywnych  

   
   

SP-ZOZ Środa Wlkp. 
lub inny podmiot 

NZOZ  

 

4. Planowane efekty:  

1) osiągnięcie oczekiwanych wskaźników dostępności opieki 
psychiatrycznej  

2) zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w dostępie do 
zróżnicowanych form opieki zdrowotnej  



3) zmniejszenie negatywnych skutków hospitalizacji  

4) zmniejszenie liczby  przewlekłej hospitalizacji z powodu zaburzeń 
psychicznych  

5. Wskaźniki monitorowania efektów:  

1) liczba mieszkańców powiatu objętych opieka  

2) liczba powstałych i działających poradni/przychodni  

6. Źródła finansowania:  

Program realizowany będzie w ramach działań SPZOZ oraz  innych 

podmiotów w ramach kontraktów NFZ.  

7. Monitorowanie  i sprawozdawczość:  

Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbywać się będzie                    

w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego 
realizację. Dyrektor PCPRw ramach corocznie przedstawianego Radzie 

Powiatu  sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również raport                                      
z realizacji programu.  

F. Powiatowy program  poszerzenia, zróżnicowania                                   

i unowocześniania pomocy i  oparcia społecznego dla osób                    
z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011-2015  

Powiatowy program  poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania 
pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 

lata 2011-2015 zwany dalej Programem określa cele, zadania i działania 
jakie należy podjąć  na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi                      

w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, samopomocy 
środowiskowej.  

1.Adresaci Programu:  

Program jest adresowany do:  

1) osób   z zaburzeniami  psychicznymi oraz członków  ich rodzin,  

2) mieszkańców powiatu średzkiego,  

3) instytucji publicznych, pracodawców, organizacji pozarządowych                   

i innych osób fizycznych i prawnych.  

 



2. Cel główny:  

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowych  form 
opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym                        

i społecznym  

3. Cel szczegółowy:  

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego  

4. Planowane zadania, działania oraz realizatorzy Programu:  

Lp.  Zadanie  Działanie  Realizatorzy  

1.  Zapewnienie 

odpowiednich 
warunków życia 

(warunków 
bytowych) osobom  

z zaburzeniami 
psychicznymi 

znajdującymi się            
w szczególnie 

trudnej sytuacji 
życiowej  

   

1. Objęcie pomocą 

społeczną -świadczenia 
finansowe  i rzeczowe  

   

OPS w gminach 

powiatu średzkiego  
   

   

2. Zapewnie 
specjalistycznych usług  

 w środowisku zamieszkania  
   

   

2.  Zapewnienie 
odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych 
niezbędnych dla 

prawidłowego 
funkcjonowania  

   
   

   
   

1. Zapewnienie 
zakwaterowania                         

w mieszkaniach chroniony, 

w tym prowadzenie 
mieszkania treningowego  

   

PCPR, OPS  
   

2.Zapewnienie 
kompleksowych usług w 

ramach mieszkań 
chronionych  

   

PCPR,OPS  
   

3.  Organizowanie 
samopomocy 

środowiskowej  
   

   
   

   

   
   

   
   

Zapewnienie 
kompleksowego wsparcia  

w zakresie pełnienia 
właściwych ról społecznych       

i zawodowych  poprzez 
działalność ŚDS w Środzie 

Wlkp., ŚDS w Dębnie oraz 

WTZ w Środzie Wlkp.  
W ramach podejmowanych 

działań realizowane będą 
projekty mające na celu 

PCPR, OPS, 
Stowarzyszenie 

Pomocy „SOS"  
   



   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

rozszerzenie działalności 
ww. placówek,                         

a w szczególności o:  

1.Organizowanie  
warsztatów i treningów 

kompetencji społecznych 
oraz zawodowych,  

   

2. Zorganizowanie 
szkoleń/kursów 

podnoszących kompetencje      
i umiejętności                             

o charakterze zawodowym   
w tym wprowadzenie 

asystenta/  trenera pracy  
   

PCPR, OPS z gmin 
powiatu średzkiego, 

Stowarzyszenie 
Pomocy „SOS"  

   

3.Utworzenie Klubu 

Samopomocy  

   
   

PCPR we współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi  

4. Prowadzenie grup 

wsparcia i samopomocy dla 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz członków 
rodzin  

PCPR  

4.  Zwiększenie osobom 

z zaburzeniami 
psychicznymi 

zamieszkałymi na 
terenach wiejskich 

dostępności do usług  
   

Zapewnienie usług 

transportowych  
   

PCPR, OPS z gmin 

powiatu średzkiego  
   

 

5.Planowane  efekty:  

1. Poprawa funkcjonowania społecznego i jakości  życia osób                         
z problemami zdrowia psychicznego oraz umocnienie ich pozycji 
społecznej i poczucia wpływu na własną sytuację życiową. 

2. Ograniczenie zakresu i stopnia niedostosowania społecznego                     

w populacji osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie średzkim. 

3. Ograniczenie rozmiaru negatywnych następstw choroby psychicznej: 

- indywidualnych (bezradności, ubóstwa, bezdomności, wykluczenia 

społecznego) 



- rodzinnych (bezradności, ubóstwa,  rozpadu rodziny) 

4. Zmniejszenie liczby  przewlekłej hospitalizacji z powodu zaburzeń 
psychicznych 

6.Wskaźniki monitorowania efektów  

1. Liczba osób przewlekle hospitalizowanych i korzystających ze 
stacjonarnych form pomocy instytucjonalnej  

2. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi  objęta  różnymi formami 

wsparcia.  

3. Liczba osób z problemami zdrowia psychicznego objętych różnymi 

formami rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia.  

  7. Źródła finansowania:  

Program realizowany będzie w ramach bieżących zadań prowadzonych 
przez realizatorów poszczególnych działań.  

Źródła finansowania to w szczególności:  

-środki budżetu państwa,  

-środki Europejskiego Funduszu Społecznego,  

-środki własne powiatu,  

-środki własne bezpośrednich realizatorów poszczególnych zadań 

programu,  

-środki pozyskane z innych źródeł.  

8. Monitorowanie  i sprawozdawczość:  

Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbywać się w oparciu                 
o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. 

Dyrektor PCPR w ramach corocznie przedstawianego Radzie Powiatu  
sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również raport z realizacji 

programu.  

G. Powiatowy program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego 
zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do 

potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 - 2015  

Powiatowy program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego 

zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb 



osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011 - 2015 zwany dalej  

Programem  określa cele, zadania i działania jakie należy podjąć                                             
w zakresie  rehabilitacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.`  

1.Adresaci Programu:  

Program jest adresowany do osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 
aktywności zawodowej  z terenu powiatu średzkiego, pracodawców oraz 

jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych.  

2.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.  

3.Cel szczegółowy:  

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi  

4.Planowane zadania , działania oraz realizatorzy zadań Programu  

 

Lp.  Zadanie  Działanie  Realizatorzy  

1.  Rehabilitacja 
zawodowa osób                      

z zaburzeniami 

psychicznymi  

1) zwiększanie dostępności 
rehabilitacji zawodowej, 

organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń 
zawodowych  

dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

   

PUP  Środa Wlkp. we 
współpracy                         

z pracodawcami, 

jednostkami 
samorządowymi                      

i organizacjami 
pozarządowymi  

   
   2. Wspierane zatrudnienie , 

w tym:  

-miejsca pracy                            
w przedsiębiorstwach 

wolnorynkowych - w tym                 
w formie robót publicznych, 

prac społecznie 
użytecznych, staży , prac 

interwencyjnych  

   

3.Szkolenie kadry PUP na 
temat aktywizacji osób z 

zaburzeniami psychicznymi  
   



2.  Rozwój ekonomii 
społecznej  

w powiecie średzkim  

   
   

   
   

1.Tworzenie 
przedsiębiorczości 

społecznej, w tym 

spółdzielni socjalnej,  

PCPR , PUP ,OPS we 
współpracy                        

z pracodawcami, 

jednostkami 
samorządowymi                      

i organizacjami 
pozarządowymi  

   

2.Utworzenie Klubu 
Integracji Społecznej  

   
   

   

PCPR , PUP ,OPS we 
współpracy                        

z pracodawcami, 
jednostkami 

samorządowymi                
i organizacjami 

pozarządowymi  
   

3.  Organizacja 

kampanii 

szkoleniowo-
informacyjnej 

adresowanej do 
pracodawców 

promującej 
zatrudnianie  

osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

Przeprowadzenie  w latach 

2011-2015 kampanii 

(1kampania każdego roku) 
szkoleniowo-informacyjnej 

dla pracodawców 
(opracowanie                                   

i rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych 

promujących zatrudnianie 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi)  
     

 PUP ,PCPR, OPS we 

współpracy                          

z pracodawcami, 
jednostkami 

samorządowymi                           
i organizacjami 

pozarządowymi  
   

   

   

5. Planowane  efekty:  

1) Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

2) Poprawa funkcjonowania społecznego i jakości życia osób z 

zaburzeniami psychicznymi  

3) Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami 

psychicznymi w powiecie średzkim  

6.Wskaźniki monitorowania efektów  

1) Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objętych różnymi formami 

aktywizacji  zawodowej i zatrudnienia  

2) Liczba  osób, placówek i przedsiębiorstw objętych programem  



3) Poziom niepełnosprawności zawodowej i niedostosowania 

społecznego w populacji osób z problemami zdrowia psychicznego  

7. Źródła finansowania:  

Program realizowany będzie w ramach bieżących zadań prowadzonych 

przez realizatorów poszczególnych działań.  

Źródła finansowania to w szczególności:  

-środki budżetu państwa,  

-środki Europejskiego Funduszu Społecznego,  
-środki własne powiatu,  

-środki własne bezpośrednich realizatorów poszczególnych zadań 
programu,  

-środki pozyskane z innych źródeł.  

8. Monitorowanie  i sprawozdawczość:  

Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbywać się będzie                       

w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego 
realizację. Dyrektor PCPR w ramach corocznie przedstawianego Radzie 

Powiatu  sprawozdania z działalności jednostki przedłoży również raport            
z realizacji programu.  

IV. Realizacja i sprawozdawczość Programu Działań Powiatu 
Średzkiego   w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2011-2015. 

W celu koordynacji realizacji wskazanych wyżej programów 
 istotnym jest powołanie przez Zarząd Powiatu Średzkiego 

Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Programu 

zwanego dalej Zespołem. Do zadań Zespołu należeć będzie 
również przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika 

informującego o dostępnych formach opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób               
z zaburzeniami psychicznymi. Monitorowanie przebiegu realizacji 

programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów 
zaangażowanych w  realizację poszczególnych programów. Za każdy rok 

realizacji Programu Zespół opracuje Raport .Dyrektor PCPR, który pełni 
również funkcję Przewodniczącego Zespołu w ramach corocznie 

przedstawianego Radzie Powiatu  sprawozdania z działalności jednostki 

przedłoży również raport z realizacji Programu.  
 

załącznik - do pobrania  

 

http://www.srodawlkp-powiat.pl/zasoby/files/uchwaly-rady/uchwaly_2011/harmonogram_do_programu.doc

