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1. Wprowadzenie  

Zdrowie psychiczne jest obecnie jednym z ważniejszych aspektów zdrowia w pojęciu 

ogólnym, jest wyzwaniem dla polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz samorządów 

terytorialnych. Przez wiele lat temat osób chorych psychicznie był marginalizowany i stanowił 

społeczne tabu. Jednakże w obliczu wzrostowej tendencji zapadalności na choroby psychiczne 

i zaburzenia zachowania, należy walczyć o zasadniczą zmianę podejścia do tego zagadnienia                  

i to nie tylko w aspekcie systemowej przebudowy ochrony zdrowia psychicznego, ale również 

poprzez łamanie negatywnych stereotypów społecznych. 

Współcześnie na świecie, za najlepszy model opieki psychiatrycznej uważa się model 

psychiatrii środowiskowej. Zakłada on powstanie systemu opieki, która jest dostępna                               

i położona w pobliżu miejsca zamieszkania osoby w kryzysie, a przede wszystkim jest 

zorientowany na osoby z zaburzeniami i oferuje im wszechstronne oddziaływania 

terapeutyczne. Taki system uwzględnia i angażuje zasoby społeczności lokalnych,                               

a w szczególności osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882) ochronę tę zapewniają organy administracji rządowej 

i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. 

Obecnie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 

przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 458) 

określa strategię działań mających na celu: 

1. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, 

wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form 

opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 

2. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

               Podmiotami biorącymi udział w realizacji Programu są ministrowie właściwi ze 

względu na cele Programu, w szczególności ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, 

zabezpieczenia społecznego, rodziny, pracy, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych, 

sprawiedliwości oraz obrony narodowej; Narodowy Fundusz Zdrowia; samorządy 

województw, powiatów i gmin. 

  W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje 

społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki 

wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne podmioty, które 

zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu. 

Program zakłada stopniowe przechodzenie z modelu „azylowego", opierającego się                   

o izolowanie osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych, 

i przejście do modelu skoncentrowanego na osobie. Jest to zgodne z kierunkami reform 

psychiatrii dokonującymi się w państwach wysoko rozwiniętych.  



Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, wyznacza 

kierunek działań administracji samorządowej, w celu realizacji założeń Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Powiatowy Program stanowi kontynuację 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 i zakłada szereg 

działań, które mają zmierzać do osiągnięcia celu nadrzędnego - ochrony i poprawy stanu 

zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego. 

 

2. Diagnoza obszaru objętego Programem  

2.1. Charakterystyka Powiatu Kętrzyńskiego 

 

Powiat Kętrzyński położony jest w północnej części województwa warmińsko-
mazurskiego, od północy graniczy z Rosją, od wschodu z powiatem węgorzewskim, od 
południowego zachodu z powiatem giżyckim, od południa z powiatami mrągowskim                                   
i olsztyńskim, a od zachodu z powiatem bartoszyckim. Sąsiadują z nim następujące miasta                      
o podobnym potencjale gospodarczym: Mrągowo, Giżycko, Bartoszyce oraz Węgorzewo. 
Powiat Kętrzyński zajmuje obszar 1213 km2, co stanowi 5 % powierzchni województwa                            
i plasuje go pod tym względem na dziesiątym miejscu w województwie. Siedzibą samorządu 
powiatowego jest miasto Kętrzyn. W skład powiatu wchodzą: Miasto Kętrzyn, Gmina Kętrzyn, 
Miasto i Gmina Reszel, Miasto i Gmina Korsze, Gmina Barciany i Gmina Srokowo.  

 

2.2. Ludność w Powiecie Kętrzyńskim  

 
Powiat kętrzyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -156. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -2,4 na 1000 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. W 2016 roku 
urodziło się 543 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga 
noworodków to 3 365 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby 
urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie mniejszy od średniej dla 
województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego 
kraju. 

W 2013 roku 48,7% zgonów w powiecie kętrzyńskim spowodowanych było chorobami 
układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w powiecie kętrzyńskim były nowotwory, a 5,1% 
zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu 
kętrzyńskiego przypada 10.89 zgonów. 

W 2016 roku zarejestrowano 529 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 874 
wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kętrzyńskiego 
-345. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 
wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1. 

 
 
 
 
 



Ludność w powiecie kętrzyńskim wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

 Ogółem Miasto Wieś 

Liczba mieszkańców 63472 36450 27022 

Wiek przedprodukcyjny 11192 5911 5281 

Wiek produkcyjny 38930 21622 17308 

Wiek poprodukcyjny 13411 8930 4481 

0-14 lat 8830 4589 4241 

15-64 lat 43965 24792 19173 

65 lat i więcej 10677 7069 3608 
 

Jak wskazują dane ponad 42% ludności Powiatu Kętrzyńskiego zamieszkuje tereny 
wiejskie, skąd mają utrudniony dostęp do dóbr i usług powszechnie dostępnych mieszkańcom 
miasta (opieka medyczna, infrastruktura socjalna, urzędy, instytucje pomocowe). Wyłączenie 
części połączeń komunikacji publicznej wyklucza znaczną ilość osób w szczególności zależnych 
z powodu wieku lub niepełnosprawności z udziału w dostępie do usług publicznych. 
 

 
 

Niepokojącym jest fakt, iż na terenie Powiatu Kętrzyńskiego utrzymuje się większy 
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym, co 
stanowi zagrożenie pozostawania osób starszych bez opieki, a także zmniejszenia stopnia 
infrastruktury przemysłowej na terenie powiatu. 
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2.3. Diagnoza zjawiska 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 882) osoba z zaburzeniami psychicznymi to osoba:  

• chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne);  

• upośledzona umysłowo;  

• wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń 

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym.  

Diagnozę zjawiska opracowano w oparciu o dane liczbowe i informacje przekazane przez 

instytucje użyteczności publicznej w różny sposób zaangażowane w świadczenie wsparcia na 

rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 
Według danych statystycznych prowadzonych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                               

o Niepełnosprawności w Kętrzynie w 2017 roku wydano łącznie 2237 orzeczeń o zaliczeniu do 
osób niepełnosprawnych (2064 orzeczenia osób powyżej 16 roku życia oraz 175 osób poniżej 
16 roku życia), z tego 191 orzeczeń dotyczyło osób z różnymi schorzeniami o podłożu 
psychicznym, czyli 8,54 % ogółu osób niepełnosprawnych. 

 
Liczba wydanych orzeczeń osoby powyżej 16 r. ż. 
 

symbol przyczyny 
niepełnosprawności 

2015 2016 2017 

02-P 119 109 102 

01- U 37 45 34 

12- C 1 6 2 

Razem 157 160 138 

 
Liczba wydanych orzeczeń osoby poniżej 16 r. ż. 
 

symbol przyczyny 
niepełnosprawności 

2015 2016 2017 

02-P 5 11 13 

01- U 13 12 13 

12- C 16 28 27 

Razem 34 51 53 

 
 



Przedstawiona wyższej symbolika dotyczy wyłącznie orzeczeń osób, u których 
przyczyną niepełnosprawności są: 
1. choroby psychiczne (w tym: zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju począwszy od 
zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym 
stopniu nasilenia, zespoły otępienne) 02-P ; 
2. upośledzenie umysłowe (począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym) 01-U, 
3. całościowe zaburzenia organizmu (powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi 
zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, 
zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia) 12-C;  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz. U.  2015 
poz. 1110. 

 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Według danych z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradni Zdrowia 
Psychicznego w Kętrzynie, która swym działaniem obejmuje osoby dorosłe zamieszkujące 
teren Powiatu Kętrzyńskiego liczba osób chorych z różnego rodzaju zaburzeniami o podłożu 
psychiatrycznym wynosi 4791 osób, co w skali dorosłej ludności powiatu stanowi ponad 9 %. 
Szczegółowe dane dotyczące osób objętych wsparciem poradni zawiera poniższa tabela: 

 
Korzystający ogółem 

Lp. Chorzy 2016 2017 

1 Liczba chorych ogółem 4465 4791 

2 Mężczyźni 1505 1619 

3 Kobiety 2960 3172 

4 0-18 lat - - 

5 19-29 lat 519 569 

6 30-64 lata 2754 2926 

7 65 lat i więcej 1192 1296 

 

W stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost osób objętych opieką PZP o 326 osób, to jest                       
o 7,31 %. 

Największą część pacjentów poradni (1583 osoby) stanowią osoby z zaburzeniami 
nerwicowymi. Nerwica jest przykładem choroby cywilizacyjnej. Rozpowszechnienie nerwic 
narasta. Niektóre źródła podają, że objawy nerwicy przejawia około 20% populacji. 
Najważniejsze przyczyny nerwicy to: 

• czynniki biologiczne: stan fizyczny, stan układu nerwowego, wrodzone cechy 
temperamentalne, zaburzenia neurotransmiterów, 

• czynniki społeczne: rodzina i praca, 
• przeżycia traumatyczne: urazy psychiczne i stres przewlekły, 
• stres, 
• czynniki sytuacyjne (nadmiar obowiązków, zbyt wiele zmian w krótkim okresie czasu). 



 
Skalę chorób i zaburzeń psychicznych w Powiecie Kętrzyńskim przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą grupę osób tj. 71,45 % z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień stanowią osoby                    

w wieku produkcyjnym od 19 do 64 roku życia (3110 osób). Dowodzi to że  

Lp. Chorzy 2016 2017 

1 Liczba chorych ogółem 4169 4353 

2 Mężczyźni 1466 1302 

3 Kobiety 2703 3051 

5 19-29 lat 476 518 
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6 30-64 lata 2538 2592 

7 65 lat i więcej 1155 1243 

 

Na uwagę zasługuje odrębna grupa pacjentów PZP, u których występują zaburzenia psychiczne 

spowodowane uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi oraz używaniem alkoholu. W 2017 roku 

objętych opieką PZP w związku z uzależnieniem było 438 osób, z tego większość stanowili mężczyźni. 

 

Zaburzenia psychiczne spowodowane uzależnieniem substancjami psychoaktywnymi 

Lp. Chorzy 2016 2017 

1 Liczba chorych ogółem 84 92 

2 Mężczyźni 39 45 

3 Kobiety 45 47 

4 0-18 lat - - 

5 19-29 lat 25 24 

6 30-64 lata 43 51 

7 65 lat i więcej 16 17 

 

Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu 

Lp. Chorzy 2016 2017 

1 Liczba chorych ogółem 212 346 

2 Mężczyźni 173 272 

3 Kobiety 39 74 

4 0-18 lat  - - 

5 19-29 lat 18 27 

6 30-64 lata 173 283 

7 65 lat i więcej 21 36 

 

Leczenie w zakresie tych zaburzeń winno odbywać się kompleksowo z uwzględnieniem psychoterapii 

i psychoedukacji. 

 



Sąd 
 
Nieodłącznym elementem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi są działania 
podejmowane przez Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kętrzynie związane z 
zabezpieczeniem interesów tej grupy osób i ich rodzin poprzez: 

• kierowanie na leczenie odwykowe, 

• kierowanie na leczenie psychiatryczne, 

• umieszczenia w domu pomocy społecznej bez zgody osoby zainteresowanej. 
 

Lp. Rodzaj spraw 2015 2016 2017 
 

1 Ilość przyjętych wniosków                 
o skierowanie na leczenie 
odwykowe 

81 135 83 

2 Ilość wydanych postanowień 
w sprawie skierowania na 
leczenie odwykowe 

61 96 68 

3 Ilość przyjętych wniosków                 
o skierowanie na leczenie 
psychiatryczne 

9 3 11 

4 Ilość wydanych postanowień 
w sprawie skierowania na 
leczenie psychiatryczne 

3 4 3 

5 Ilość wydanych postanowień 
w sprawie umieszczenia w 
domu pomocy społecznej 
bez zgody osoby 
zainteresowanej 

6 8 5 

 
Jak wynika z poniższych wykresów Sąd Rejonowy w Kętrzynie w 2017 roku wydał 68 
postanowień o skierowaniu na leczenie odwykowe oraz 3 postanowienia w sprawie 
skierowania na leczenie psychiatryczne. 
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W celu zapewnienia należytego wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki, 

niemogącym samodzielnie funkcjonować  w codziennym życiu, Sąd Rejonowy w Kętrzynie 

wydał w 2017 roku 8 postanowień o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody 

osoby zainteresowanej. 

 

  

0 5 10 15

ILOŚĆ PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA 
LECZENIE PSYCHIATRYCZNE

ILOŚĆ WYDANYCH POSTANOWIEŃ W SPRAWIE 
SKIEROWANIA NA LECZENIE PSYCHIATRYCZNE

11

3

3

4

9

2

Leczenie Psychiatryczne

2015 r. 2016 r. 2017 r.

6

8

5

Umieszczenie w DPS bez zgody osoby 
zainteresowanej

2015 r.

2016 r.

2017 r.



DPS Kętrzyn 
 

Na terenie Powiatu Kętrzyńskiego funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie 
przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniający miejsce dla  88 
mieszkańców. Spośród umieszczonych tam osób opieką psychiatryczną objętych było w 2015 
roku 67 osób (76%), w 2016 roku 78 osób (88%), zaś w 2017 roku aż 75 osób (85%). Pomimo 
faktu, iż główną przyczyną umieszczenia są schorzenia o podłożu somatycznym, dom zapewnia 
między innymi opiekę psychiatryczną i psychologiczną w ramach potrzeb. 
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MOPS Kętrzyn, GOPS Kętrzyn, MOPS Reszel, GOPS Barciany, MOPS Korsze, GOPS Srokowo 
 

Wsparcie socjalne mieszkańcom Powiatu Kętrzyńskiego zapewnia sześć ośrodków 
pomocy społecznej, działających w każdej gminie. Ośrodki te świadczą specjalistyczne usługi 
opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi, kierują do domu pomocy społecznej osoby 
wymagające stałej całodobowej opieki i pomocy, a także kierują do środowiskowego domu 
samopomocy w celu utrzymania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku 
lokalnym. 
 

Lp. Ilość osób 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
 

1 Ilość osób korzystających ze specjalistycznych 
usług opiekuńczych 

13 15 17 

2 Ilość osób skierowanych do domu pomocy 
społecznej dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 

5 2 6 

3 Ilość osób skierowanych do domu pomocy 
społecznej dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie 

0 1 1 

4 Ilość osób skierowanych do domu pomocy 
społecznej dla osób uzależnionych od 
alkoholu 

0 0 1 

5 Ilość osób skierowanych do środowiskowego 
domu pomocy społecznej  

136 87 111 
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ŚDS Kętrzyn 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie jest dziennym Ośrodkiem Wsparcia 
przeznaczony dla 60 osób niepełnosprawnych typu: 

            A -  dla osób przewlekle psychicznie chorych,  
            B – dla osób upośledzonych umysłowo,  
            C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Działalność Domu prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)                              
w godzinach od 7.30 do 15.30. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie prowadzone są 
usługi w formie treningów. 

Pomimo, iż osoby uczęszczające do ŚDS posiadają schorzenia o podłożu psychiatrycznym, to nie  
wszyscy legitymują się orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. 

 ilość uczestników 
posiadających orzeczenie 
 o niepełnosprawności 
symbolu przyczyny 
niepełnosprawności  

2015 r.  2016 r. 2017 r. 

1 02-P 15 12 14 
 

2 01-U 9 10 7 
 

 
 
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Kętrzyn Gmina, Srokowo, Kętrzyn 
Miasto, Korsze, Reszel 
 
Gminne komisje do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych pomagają osobom i 
rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu. 
W przypadku osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizacje nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny Komisja wdraża 
procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego. 
 

Lp. Ilość rozpatrzonych spraw 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
 

1 Ilość rozpatrzonych spraw dotyczących 
nadużywania alkoholu 

209 189 192 

2 Ilość wniosków złożonych do Sądu o 
zobowiązanie do leczenia odwykowego 

87 103 72 

 
 



 

 

 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Kętrzyn Miasto, 
Reszel, Barciany, Kętrzyn Gmina, Korsze, Srokowo 

 
Koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu 
samorządu terytorialnego – w obszarze gminy należy do zespołu interdyscyplinarne ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Od trzech lat ilość rozpatrywanych przez zespoły interdyscyplinarne, działające na terenie 
Powiatu Kętrzyńskiego, utrzymuje się na podobnym poziomie. 
 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
 

Ilość rozpatrzonych spraw dotyczących 
stosowania przemocy w rodzinie 

330 328 316 
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Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 
 

Dużą rolę w podejmowaniu działań profilaktycznych i prewencyjnych odgrywa Policja.  
Podczas interwencji w środowisku związanych z przemocą domowo uruchamiana jest 
procedura Niebieskiej Karty 
 
zakłócaniem porządku, zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz zakłócaniem miru 
domowego 
 
 

 
 
 
 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
 

Miasto 162 139 154 
 

Wieś 163 195 175 
 

 

W większości Niebieskie Karty zakładane są wśród mieszkańców wsi. 
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
W Kętrzynie działa Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Która obejmuje swoim 
wsparciem wszystkie dzieci z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. Udziela ona dzieciom i młodzieży 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. 
 

 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 64 60 49 
 

 
Poza diagnozowaniem do kształcenia specjalnego Poradnia wspomaga dzieci i młodzież 
odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i 
prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, 
rodziców i nauczycieli. 
 
 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

Nazwa poradni 2015 r. 2016 r. 2017 r. 
 

Poradnia leczenia uzależnień 
 

939 839 752 

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia 
od alkoholu 

7299 7049 7015 

Poradnia terapii uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych innych niż alkohol 

1011 877 784 
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2.4. Instytucje i świadczone formy wsparcia na terenie Powiatu Kętrzyńskiego 

 

Za koordynację działań na terenie Powiatu Kętrzyńskiego związanych z ochroną 

zdrowia  odpowiada Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, w ramach którego funkcjonuje 

Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Do zadań Wydziału zakresu 

promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej należą:  

- prowadzenie działalności wychowawczej, zapobiegawczej i profilaktycznej w zakresie 

uzależnień alkoholowych, nikotynowych i narkotykowych, patologii społecznej oraz 

propagowania zdrowego stylu życia,  

- opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych, 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,  

- przekazywanie informacji i sprawozdań z realizowanych na terenie powiatu 

programów zdrowotnych,  

- inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej 

w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,  

- pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie             

i na rzecz zdrowia,  

- prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem im statutu oraz sprawowaniem 

nadzoru,  

- przygotowywanie projektów uchwał dotyczących spraw zdrowia. 

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  

- skierowania do domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz z zaburzeniami psychicznymi,  

- specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

- skierowania do środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wsparcia dla osób                              

z zaburzeniami psychicznymi, 

- wsparcie materialne. 

 

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY  

- usługi w formie treningów funkcjonowania w codziennym życiu,  

- terapia ruchowa, 

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,  

- zajęcia socjoterapeutyczne,  

- poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin/ opiekunów  psychoedukacja) 

- poradnictwo socjalne dla uczestników i ich rodzin/ opiekunów. 

 

 

 



WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  

Terapia indywidualna i grupowa poprzez: 

- usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej, 

- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 

osobistej, 

- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, 

- rozwijanie umiejętności za wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej, takich 

jak: ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, psychoterapia oraz 

elementy ćwiczeń logopedycznych, 

- rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy. 

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO  

- diagnoza inteligencji, 

- diagnoza i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych, 

- diagnoza i psychoterapia zaburzeń osobowości, 

- psychoterapia indywidualna, 

- psychoedukacja; 

- interwencja kryzysowa, 

- orzecznictwo, 

- konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, 

nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, 

- prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, udzielanie 

pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, wyboru 

zawodu i planowania własnej kariery zawodowej, 

- udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu 

potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, 

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny, 

- profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka, udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie, 

- diagnozowanie konieczności wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka 

w wieku od urodzenia do 7 roku życia, 

- udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami 

rozwojowymi oraz ich rodzicom, 

- udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów wieku dojrzewania, 

- udzielanie pomocy nauczycielom w postaci ukierunkowywania ich pracy z dziećmi 

i młodzieżą wybitnie uzdolnionymi, 



- powoływanie Zespołów Orzekających, których zadaniem jest wydawanie orzeczeń 

potrzebie indywidualnego nauczania i potrzebie kształcenia specjalnego. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

- prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, a także nadzór nad nimi, 

- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 

- opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy                               

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

- opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym  

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania                                

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie, 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej,  

- tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie, 

- opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- odejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 

- opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych, 

- wykonywanie zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON oraz obsługa programów 

celowych PFRON. 

 

 

 



POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

określenie stopnia naruszenia sprawności organizmu i konsekwencji tego stanu: 

- dla możliwości podjęcia pracy, pełnienia ról społecznych jakie każdy człowiek pełni 

stosownie do wieku, płci, uwarunkowań społecznych, kulturowych itp.  

- ograniczeń w samodzielnej egzystencji. 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  

- udzielania uczniom pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej poprzez: 

• pełne stosowanie zasad, metod i form pracy lekcyjnej dostosowanych  

do możliwości psychofizycznych uczniów z upośledzeniem umysłowym, 

• indywidualizowanie pracy dydaktycznej oraz zapewnienie opieki i pomocy 

uczniom mającym trudności z opanowaniem materiału programowego poprzez 

organizację zajęć rewalidacji indywidualnej oraz zajęcia programowe w pracy 

internatu, 

• wykorzystywanie możliwości poznawczych, jakie stwarza środowisko lokalne 

dla realizacji programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 

• realizację wycieczek dydaktycznych.  

- organizowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej                     

i materialnej, w tym w formie: 

• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej- w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

• porad i konsultacji.  

 
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ  

- realizacja w ramach programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu bloków 

tematycznych dotyczących przemocy, rozpoznawania jej przejawów i sposobów 

radzenia sobie, 

- udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu, 

- prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób 

uzależnionych, 

- wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej 

diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom; 

- współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów związanych                   

z przemocą w rodzinie. 

Powyższe zadania realizowane są poprzez następujące świadczenia: 

- porady diagnostyczne, 



- porady terapeutyczne, 

- sesje psychoterapii indywidualnej, 

- sesje psychoterapii grupowej, 

- sesje psychoedukacyjne. 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Zrzeszają osoby zainteresowane działalnością społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych, 

mają na celu: 

- poprawę warunków życiowych, zdrowotnych  

- zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu  społecznym, 

gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i sportowym, 

- wyzwalanie inicjatywy osób niepełnosprawnych w kierunku jak najwszechstronniejszej 

ich rehabilitacji i leczenia, rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu 

funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania 

własnym życiem, 

- likwidację barier psychologiczno –społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej 

społeczności problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych i kształtowania 

partnerskich relacji między tymi grupami, 

- tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych, jako indywidualnych osób i 

jako grup w tok codziennego życia, korzystanie przez nich z ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby 

odpowiedniego wsparcia, 

- prowadzenie rehabilitacji, ergoterapii i innych form usprawniania osób 

niepełnosprawnych  

- prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów oraz organizowanie koncertów 

muzycznych, w tym również o charakterze charytatywnym i dobroczynnym. 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY                   

- promocja zatrudnienia 

- łagodzenie skutków bezrobocia 

- aktywizacja lokalnego rynku pracy 

- realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASOBY INSTYTUCJONALNE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO  

 



3. Charakterystyka Programu   

3.1. Sposób realizacji Programu  

  

W celu realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-

2020 Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą nr 930/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., powołał 

Zespół Koordynujący. W skład Zespołu Koordynującego weszli przedstawiciele służby zdrowia, 

jednostek pomocy społecznej, jednostek oświatowych, placówek pieczy zastępczej, 

samorządu powiatowego. Do prac Zespołu zaproszono przedstawiciela organizacji 

pozarządowej działającej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Komórką obsługującą Zespół Koordynujący oraz prowadzącą sprawozdawczość                            

i monitoring realizacji Programu jest Wydział Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury                    

i Sportu Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. Do zadań obsługującego Program należy 

coroczne zebranie danych i informacji oraz opracowanie rocznego sprawozdania z jego 

realizacji we Współpracy z Zespołem Koordynującym. 

 

3.2. Adresaci Programu  

 

Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, w szczególności: 

- osób chorych psychicznie,  

- osób upośledzonych umysłowo,  

- osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, wymagające świadczeń 

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym,  

- rodzin ww. osób,  

- dzieci i młodzieży, osób dorosłych.  

 
3.3. Źródła finansowania  

 

- środki własne Powiatu Kętrzyńskiego, 
- środki zabezpieczone w budżecie realizatorów PPOZP, 
- środki Narodowego Funduszu Zdrowia  
- środki Funduszu Pracy, 
- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3.4. Wykaz partnerów Programu  

 

- Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kętrzynie, 



- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, 
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie, 
- Poradnia Leczenia Uzależnień w Kętrzynie, 
- Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, 
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie, 
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Kętrzynie. 

 

Ważną rolę w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin pełnią 

organizacje pozarządowe.  

  Dla samorządu terytorialnego sektor pozarządowy jest partnerem co najmniej                            

w trzech płaszczyznach: po pierwsze reprezentuje społeczność lokalną, wyraża jej potrzeby, 

dążenia i oczekiwania, po drugie świadczy pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców 

społeczności lokalnej oraz po trzecie wprowadza nowe, często alternatywne sposoby 

działania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Realizacja Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego  

4.1. Cel główny  

 

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich 

potrzeb. 

Aby osiągnąć cel główny Program zakłada szereg działań edukacyjno-promocyjnych 

kierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu, których głównym celem będzie pogłębienie 

wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz zapobieganie stygmatyzacji osób i rodzin osób                                       

z zaburzeniami psychicznymi. Stygmatyzacja należy do podstawowych przeszkód, które trzeba 

pokonać, jeśli ma się promować integrację społeczną, wzmacniać więzi społeczne oraz 

wpływać na poprawę zdrowia psychicznego.  

 

4.2. Cele szczegółowe  

 

Cel szczegółowy 1) 

Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

 

Zadania: 

1) opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności                     

w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym rozwoju 

CZP oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w powiecie lub 

gminie; 

2) utworzenie CZP zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi w rozdziale 4 Narodowego 

Programu Zdrowia Psychicznego.  

 

Wskaźnik monitorujący: odsetek placówek biorących udział w Programie w okresie roku. 

1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostk
i odpowiedzialne 

termin 
realizacji 

1.1. Opracowanie lokalnego programu 
zwiększenia dostępności  
i zmniejszenia nierówności  
w dostępie do różnych form 
środowiskowej psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej, w tym rozwoju CZP oraz 
placówek 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla 
dzieci i młodzieży.  

dokument obejmujący zakres 
zsynchronizowanych działań placówek 
służby zdrowia, edukacji, pomocy 
rodzinie, pomocy społecznej oraz PUP, 
adresowanych do osób z zaburzeniami 
psychicznymi zamieszkałych na terenie 
powiatu Kętrzyńskiego 

Wydział Promocji, 
Rozwoju, Oświaty, 
Zdrowia, Kultury  
i Sportu Starostwa 
Powiatowego                            
w Kętrzynie 
 

do 31.12.2018 

1.2. Monitorowanie możliwości  
utworzenia Centrum Zdrowia 
Psychicznego (CZP), mającego na 
celu kompleksowe wsparcie osób 

przeprowadzenie badań pilotażowych 
dotyczących możliwości i warunków 
utworzenia CZP  obejmującego 
swoim zasięgiem Powiat Kętrzyński 

Wydział Promocji, 
Rozwoju, Oświaty, 
Zdrowia, Kultury  

Realizacja 
ciągła  



z zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkałych na terenie Powiatu 
Kętrzyńskiego 

i Sportu Starostwa 
Powiatowego  
w Kętrzynie 
wraz z placówkami 
ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel szczegółowy 2) 

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

 

Zadania: 

1) aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, 

stacjonarnej, samopomocy środowiskowej; 

2) wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form 

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3) zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

 
2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

-----

-- 

opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostki 

odpowiedzialne 

termin realizacji 

2.1. Aktualizacja poszerzenia, 
zróżnicowania i unowocześniania 
pomocy i oparcia społecznego dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 
w zakresie pomocy bytowej, 
mieszkaniowej, stacjonarnej, 
samopomocy środowiskowej.  

Nie dotyczy  Zadanie własne 
samorządów gminnych  

Nie dotyczy  

2.2. Wspieranie finansowe projektów 
organizacji pozarządowych 
służących rozwojowi  form oparcia 
społecznego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych związanych z popularyzacją i 
profilaktyką przeciwdziałania chorobom. 

Starostwo Powiatowe 
 w Kętrzynie 

Realizacja ciągła 

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

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej: 
1. dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych,  
2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze dla osób 
niepełnosprawnych,  
3. dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych 
oraz w komunikowaniu się, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych,  
4. dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych, 
5. dofinansowanie rehabilitacji dzieci 
i młodzieży, 
6. dofinansowanie w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny 
samorząd” 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Kętrzynie 

Realizacja ciągła  

 

 

 

 



Cel szczegółowy 3) 

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Zadania: 

1) zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego                   

i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi; 

2) prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców 

promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi; 

3) zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

------- opis zadania forma realizacji 

Podmioty/jed

nostki 

odpowiedzial

ne 

termin realizacji 

 

3.1. Zwiększenie dostępności rehabilitacji 
zawodowej, organizacja poradnictwa 
zawodowego i szkoleń zawodowych dla 
osób niepełnosprawnych, w tym 
zaburzeniami psychicznymi  

1. Diagnoza niepełnosprawnych osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy z 
zaburzeniami psychicznymi odbycie rozmów 
informacyjno-doradczych ze wszystkimi 
osobami z zaburzeniami  psychicznymi celem 
rozpoznania potrzeb w zakresie aktywizacji 
zawodowej, opracowanie Indywidualnych 
Planów Działania dla osób zainteresowanych   
aktywizacją zawodową) celem dostosowania 
działań PUP do faktycznych potrzeb osób z 
zaburzeniami    psychicznymi określonych w 
oparciu o wyniki diagnozy. 
2. Poradnictwo zawodowe dla osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi w celu pomocy w wyborze 
odpowiedniego zawodu, miejsca 
zatrudnienia, kierunku przekwalifikowania 
lub instrumentu aktywizacji zawodowej. 
3. Kształtowanie postaw gotowości do 
podjęcia pracy wśród osób 
niepełnosprawnych z  zaburzeniami 
psychicznymi poprzez: 
- organizowanie szkoleń z zakresu 
poszukiwania pracy, 
 -  warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 
dla osób niepełnosprawnych, 
- ułatwienie dostępu do informacji 
i elektronicznych baz danych pozwalających 
na zdobycie umiejętności skutecznego 
poszukiwania pracy. 
4. Organizacja szkoleń zawodowych dla osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi w zawodach deficytowych na 
lokalnym rynku pracy celem uzyskania/ 
uzupełnienia/ zmiany kwalifikacji i 
umiejętności zawodowych oraz zwiększenia 
szans na  uzyskanie zatrudnienia. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

Realizacja ciągła                    
w trakcie trwania 
Programu  

3.2. Prowadzenie kampanii szkoleniowo-
informacyjnej adresowanej do  

1. Opracowanie materiałów informacyjnych 
kierowanych  do pracodawców promujących 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

Realizacja ciągła                                          
w trakcie trwania 
Programu 



pracodawców promowanie 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 
w tym  zaburzeniami psychicznymi 

zatrudnianie osób z  zaburzeniami 
psychicznymi  
 - ulotki informacyjne, 
 - plakaty,  
 - pisma adresowane bezpośrednio do 
pracodawców. 
2. Konferencje i szkolenia dla pracodawców.  
3. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i fundacjami działającymi na 
rzecz osób niepełnosprawnych  z 
zaburzeniami psychicznymi oraz  z 
placówkami służby zdrowia Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia 
Psychicznego w Kętrzynie w zakresie 
rehabilitacji zawodowej  i społecznej 
4. Kampania informacyjna w mediach (prasa, 
rtv, internet). 

we 
współpracy  
z partnerami 

3.3. Zwiększenie udziału  
zatrudnienia osób 
z zaburzeniami  
psychicznymi  

1. Świadczenie usług z zakresu pośrednictwa 
pracy, w tym pracy za granicą (EURES) dla 
osób bezrobotnych i poszukujących pracy z 
zaburzeniami psychicznymi. 
2. Współpraca z organizacjami pracodawców 
w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z 
zaburzeniami psychicznymi,  
w szczególności w zakresie pośrednictwa 
pracy. 
3. Współorganizacja, uczestnictwo w targach 
pracy oraz innych przedsięwzięciach 
związanych 
z problematyką rynku pracy osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi. 
4. Współpraca z agencjami zatrudnienia w 
zakresie  pośrednictwa pracy, w tym pracy 
tymczasowej dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 
5. Organizowanie subsydiowanych miejsc 
zatrudnienia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w formie 
- robót publicznych, 
- prac interwencyjnych, 
- prac społecznie użytecznych, 
- refundacji kosztów wyposażenia/ 
doposażenia stanowisk pracy. 
6. Organizowanie miejsc stażowych 
dla osób  z zaburzeniami  psychicznymi. 
7.  Organizacja spotkań informacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych 
z zaburzeniami psychicznymi 
zainteresowanych rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej. 
8. Udzielanie pomocy finansowej w formie 
jednorazowych środków na rozpoczęcie 
działalności. 
9. Promocja wśród osób niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi zasad ekonomii 
społecznej, w tym tworzenia spółdzielni 
socjalnych oraz zatrudnienia w spółdzielniach 
socjalnych: 
 - szkolenia zawodowe i biznesowe dla 
przyszłych członków spółdzielni socjalnych, 
 - udzielanie dotacji na wkład do spółdzielni 
socjalnych, 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- refundacja składek na ubezpieczenie 
społeczne pracowników spółdzielni 
socjalnych. 
10. Utworzenie i prowadzenie Zakładu 
Aktywności Zawodowej 

 
 
 
Powiat 
Kętrzyński 

 
 
 
do 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cel szczegółowy 4) 

Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

 

Zadania: 

1) powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację 

Programu; skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację samorządu 

powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, 

pozarządowych organizacji samopomocowych; zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu 

niezbędną pomoc administracyjną; 

2) opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, 

zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych, medycznych                    

i społecznych świadczeń CZP; 

3) realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego; 

4) przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa 

aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

(w wersji papierowej lub elektronicznej). 
4.  Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy 

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostk

i odpowiedzialne 

termin realizacji 

 

4.1. Powołanie lub kontynuacja 
lokalnego zespołu koordynującego 
realizację Programu 

Powołanie Zespołu Koordynującego 
opracowanie Programu - Uchwała 
nr 903/2018 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z 
dnia 16 lutego 2018 r. 

Zarząd Powiatu 
Kętrzyńskiego 

Zadanie 
zrealizowane 

4.2. Opracowanie lub aktualizacja 
lokalnego programu ochrony 
zdrowia psychicznego  

Opracowanie Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie 
zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej 
na lata 2017-2022 

Zespół 
Koordynujący  

Zadanie 
zrealizowane 
 

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

Zgodnie z zapisami Harmonogramu zadań 
PPOZP na lata 2017-2022 

Realizacja - 
podmioty wskazane 
jako wykonawcy 
poszczególnych 
celów.  
Wydział Promocji, 
Rozwoju, Oświaty, 
Zdrowia, Kultury  
i Sportu Starostwa 
Powiatowego  
w Kętrzynie 
Koordynowanie 
i monitorowanie - 
Zespół 
Koordynujący 

Realizacja ciągła w 
trakcie trwania 
Programu 



4.4. Przygotowanie i udostępnianie 

mieszkańcom oraz samorządowi 

województwa, aktualizowanego 

corocznie przewodnika, 

informującego o lokalnie 

dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i 

aktywizacji zawodowej dal osób z 

zaburzeniami psychicznymi  

Opracowanie przewodnika w formie 

elektronicznej i zamieszczenie go na stronach 

internetowych Starostwa Powiatowego w 

Kętrzynie, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kętrzynie, Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kętrzynie.  

Wydział Promocji, 

Rozwoju, Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i 

Sportu Starostwa 

Powiatowego 

w Kętrzynie 

Realizacja ciągła w 

trakcie trwania 

Programu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel szczegółowy 5) 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przez  

udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w przedszkolach,  

szkołach i placówkach. 

 

 5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

------- opis zadania forma realizacji Podmioty/jednostki 
odpowiedzialne 

 termin realizacji 
 

5.1. Wspieranie rozwoju dzieci i 
młodzieży przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne 
poprzez udzielanie dzieciom, 
młodzieży i rodzicom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  

Zgodnie z zakresem działania placówki.  
 
 
 
 
 
Dodatkowo zorganizowanie konferencji 
(spotkania) promującej zdrowie psychiczne 
i poruszającej problemy osób chorujących 
oraz ich rodzin. 

Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne  
 
 
 
 
Wydział Promocji, Rozwoju, 
Oświaty, Zdrowia, Kultury i 
Sportu Starostwa 
Powiatowego w Kętrzynie 

Realizacja ciągła  
 
 

5.2.  Udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży 

Działania pedagogów i psychologów szkół, 
dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Kętrzyński oraz pomoc 
psychologiczna i pedagogiczna, 
prowadzenie indywidualnych terapii i  
psychoterapii przez Powiatową Poradnie 
Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Kętrzynie. 

Dyrektorzy szkół, Poradnie 
Psychologiczno-
Pedagogiczne 
 

Realizacja ciągła 

 


