
UCHWAŁA NR XLV/435/17
RADY MIASTA PUŁAWY

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2017-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875) w wykonaniu postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r. poz. 458) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2017-
2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Puławy

Bożena Krygier
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Załącznik do uchwały nr XLV/435/17

Rady Miasta Puławy

z dnia 30 listopada 2017 r.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2017-2022

I. WPROWADZENIE

Troska o ochronę zdrowia psychicznego oraz działania podejmowane na rzecz poprawy i utrzymywania 
zdrowia powinny mieć charakter zintegrowany. Ochrona zdrowia należy do obowiązków państwa, organów 
administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji do tego powołanych. Stan psychiczny ludzi jest 
zdeterminowany wieloma czynnikami: w tym biologicznymi (np. genetycznymi, płciowymi), 
indywidualnymi (np. doświadczeniami osobistymi), rodzinnymi i społecznymi (np. wsparcie społeczne) oraz 
ekonomicznymi i środowiskowymi (np. status społeczny, warunki życia). Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to nie tylko nieobecność choroby czy zaburzeń psychicznych, ale 
„Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Zdrowie psychiczne jest stanem dobrego 
samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym 
życiu, wydajnie i owocnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”. To harmonia 
w sferze osobowości, w funkcjonowaniu w środowisku społecznym, to dobre samopoczucie, zdolność do 
pracy i działalności społecznej. Kondycja psychiczna poszczególnych osób ma wpływ na ogólny stan 
społeczeństwa, jego zdolność do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Dlatego też, jako dziedzina życia, 
pozostaje w szczególnym kręgu zainteresowania władz publicznych.

Mając na uwadze dynamikę, zakres problemów zdrowia psychicznego, opracowanych zostało wiele 
dokumentów, w których określono cele i zadania opieki psychiatrycznej.

Podstawowym dokumentem określającym zasady postępowania w sferze ochrony zdrowia psychicznego 
jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, 
poz. 882). Zgodnie z jej zapisami ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej 
i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach tych udział mogą brać również 
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki 
wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Ustawa 
ta obejmuje realizację zadań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego w szczególności:

1. Promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;

2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 
zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

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

Zadania, o których mowa w pkt. 1, realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-
2020 (NPZ), a zadania wymienione w pkt. 2 i 3 poprzez działania określone w Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (NPOZP).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492) określa ściśle cele operacyjne, które mają być realizowane przez organy 
władzy publicznej i współpracujące z nimi podmioty. Jednym z celów operacyjnych NPZ jest:

Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Zadania służące do realizacji tego celu:

1) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, 
kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji 
dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,

2) opracowanie i realizacja samorządowych programów lub strategii ochrony zdrowia psychicznego,
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3) opracowanie i realizacja programów zapobiegania problemom zdrowia psychicznego w rodzinie i w 
środowisku lokalnym.

4) szkolenia różnych grup zawodowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r. poz. 458) określa cele główne i szczegółowe, jak 
również wskazuje podmioty, które winny je realizować. Celami głównymi NPOZP są:

- Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb;

- Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

Do celów szczegółowych i zadań Programu należą:

1) W zakresie zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb:

a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,

b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,

c) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,

e) udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom;

2) W zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi:

a) opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku osób z zaburzeniami 
psychicznymi w mediach,

b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

Prezydent Miasta Puławy powołał Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Miasta Puławy na lata 2017-2022. Do zadań Zespołu należy: opracowanie, 
koordynowanie i monitorowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Puławy na lata 
2017-2022.

II. DIAGNOZA ZJAWISKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ ZASOBY MIASTA PUŁAWY

Według danych z raportu z badań „Epidemiologia zaburzeń psychicznych i dostęp do psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej – EZOP Polska” przygotowanego przez pracowników Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 
województwo lubelskie zajmuje 5 miejsce wśród województw pod względem rozpowszechnienia zaburzeń 
psychicznych. Puławy, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących, są drugim co do wielkości miastem 
w województwie lubelskim.

1. Demografia

Liczba mieszkańców Miasta Puławy na dzień 31.12. 2016 r. wynosiła 47 698 osób, jej rozkład według grup 
wiekowych przedstawia poniższa tabela 1.

Tabela 1. Liczba mieszkańców Miasta Puławy w latach 2015-2016
2015 rok 2016 roklp. wiek kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

1. 0-18 lat 3 888 4 221 3 859 4 139
2. 19-60 lat 13 924 13 626
3. 19-65 lat 14 523 14 281
4. powyżej 60 lat 7 927 8 105
5. powyżej 65 lat 3 582 3 688
6. suma 25 739 22 326 25 590 22 108

7. łącznie kobiety 
i mężczyźni 48 065 47 698

Źródło: Urząd Miasta Puławy
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2. Charakterystyka zdrowia psychicznego w ujęciu lokalnym

a) Liczba mieszkańców miasta Puławy cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i upośledzenia umysłowego 
przed 16 rokiem życia i powyżej 16 roku życia, rozkład przedstawia tabela 2 i 3.

Tabela 2. Liczba wydanych orzeczeń z powodu chorób psychicznych i upośledzenia umysłowego w latach 
2015-2016 – osoby przed 16 rokiem życia.

płećRok Kod przyczyny niepełnosprawności Razem liczba orzeczeń

kobieta mężczyzna

01 - U upośledzenie umysłowe 13 8 52015
02 - P - choroba psychiczna 5 1 4
01 - U upośledzenie umysłowe 9 3 6

2016 02 - P - choroba psychiczna 4 0 4
  razem 31 12 19

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Tabela 3. Liczba wydanych orzeczeń z powodu chorób psychicznych i upośledzenia umysłowego w latach 
2015-2016 – osoby powyżej 16 roku życia.

Rodzaj niepełnosprawności
Rok

Kod przyczyny niepełnosprawności

lekki umiarkowany znaczny razem razem

K M K M K M01 - U 
upośledzenie umysłowe

-

5 6 3 3 8 9
17

K M K M K M K M

2015

02 - P  
choroba psychiczna

5 7 51 55 31 30 87 93 180

K M K M K M01 - U 
upośledzenie umysłowe

-

2 3 1 4 3 7 10
2016

02 - P 
choroba psychiczna

K M K M K M K M
170

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

b) Ilość wizyt mieszkańców miasta Puławy w Poradni Zdrowia Psychicznego w Puławach w latach 2015-2016, 
rozkład przedstawia tabela 4.

Tab.4. Ilość wizyt mieszkańców miasta Puławy w PZP w Puławach w latach 2015-2016.
Ilość wizytRok

Kobiet Mężczyzn Dzieci

2015 3181 2005 73

2016 3171 2023 100

razem 6352 4028 173
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Źródło: SP ZOZ Puławy

c) Liczba mieszkańców miasta Puławy z zaburzeniami psychicznymi korzystających z Poradni Zdrowia 
Psychicznego w Puławach w latach 2015-2016, rozkład przedstawia tabela 5.

Tab. 5 Liczba mieszkańców miasta Puławy z zaburzeniami psychicznymi korzystających z PZP 
w Puławach w latach 2015-2016.

2015 rok 2016 rokZaburzenie psychiczne
K M Dz

(0-18 l)
K M Dz

(0-18 l)
Uzależnienia F10-F19 1 27 - 2 27 -

Schizofrenia/psychozy F20-F29 193 174 - 185 173 -

Choroba afektywna dwubiegunowa F31 13 13 - 14 12 -

Zaburzenia depresyjne F32 46 21 - 44 24 -

Zaburzenia nerwicowe F40-F48 116 46 2 128 42 1

Upośledzenie umysłowe F70- F79 88 97 7 88 104 7

Otępienie F00 23 10 - 29 5 -

Inne F99 - - - - - -

Razem 480 388 9 490 387 8

Źródło: SP ZOZ Puławy

d) Liczba mieszkańców miasta Puławy z zaburzeniami psychicznymi będących pod opieką Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w latach 2015-2016, rozkład przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Liczba mieszkańców Miasta Puławy z zaburzeniami psychicznymi będących pod opieką MOPS 
w latach 2015-2016

2015 rok 2016 rokZaburzenie psychiczne
K M Dz

(0-18 l)
K M Dz

(0-18 l)
Choroby psychiczne 111 95 14 99 102 13

Uzależnienia 77 129 39 71 119 40
Razem 188 224 53 170 221 53

Źródło: MOPS Puławy

e) Liczba mieszkańców miasta Puławy posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności korzystająca 
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2015-2016 osoby przed 16 r.ż i po 16 r.ż, rozkład 
przedstawia tabela 7 i 8.

Tabela 7. Liczba mieszkańców miasta Puławy posiadających orzeczenie o stanie niepełnosprawności 
korzystająca z pomocy MOPS w latach 2015-2016 - osoby przed 16  r.ż.

Wiek PłećRok Kod przyczyny 
niepełnosprawności

Razem liczba orzeczeń

0-3 l 4-7 l 8-16 l K M

2015
02-P  - choroba psychiczna 14 0 2 12 2 12

2016
02-P  - choroba psychiczna 11 0 2 9 9 2
Razem 25 0 4 21 11 14
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Źródło: MOPS Puławy

Tabela 8. Liczba mieszkańców Miasta Puławy posiadających orzeczenie o stanie niepełnosprawności 
korzystająca z pomocy MOPS w latach 2015-2106 osoby po 16 r.ż.

Rodzaj niepełnosprawności Wiek PłećRok Kod 
przyczyny 

niepełnosprawności lekki umiarko-
wany

znaczny razem 16-25 26-40 41-60 pow. 61 K M

2015
02-P  - choroba 

psychiczna
11 110 63 184 14 36 83 51 105 79

2016
02-P  - choroba 

psychiczna
14 84 78 176 10 37 79 50 89 87

razem 25 194 141 360 24 73 162 101 194 166

Źródło: MOPS Puławy

III. Formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Działania gminy Miasto Puławy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działania mające na celu 
zapobieganie powstawaniu zaburzeń i promocję zdrowia psychicznego obejmują:

1) Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Puławach, placówki mieszczącej się w budynkach 
przy ul. Mickiewicza 2a i Wólka Profecka 26. Jest to ośrodek wsparcia obejmujący opieką 85 osób 
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Zakres usług w placówce obejmuje 
w szczególności trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów, poradnictwo psychologiczne i socjalne. Na terenie ŚDS prowadzona jest terapia 
zajęciowa w pracowniach: rękodzieła, rehabilitacji, plastycznej, muzycznej, stolarskiej, komputerowej, 
gospodarstwa domowego. ŚDS organizuje również zajęcia kulturalno-rekreacyjne, dba o integrację ze 
środowiskiem lokalnym. Podopieczni ośrodka korzystają z obiadów przygotowanych przez Zakład Aktywności 
Zawodowej.

2) Funkcjonowanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, świadczącego usługi z zakresu 
rehabilitacji społecznej z elementami edukacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębszym z cechami autyzmu i porażeniem mózgowym, usługi psychologiczne, logopedyczne, rehabilitacji 
ruchowej oraz pielęgniarskie. Ogółem z usług Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego korzysta 33 osoby i 8 osób 
w środowiskowej grupie wsparcia funkcjonującej w Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnym. Ponadto 
w Centrum Integracyjno-Rehabilitacyjnym funkcjonuje Klub Samopomocy skupia ok 320 osób z rożnymi 
schorzeniami.

3) Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, jednostki powołanej do realizacji zadań 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują 
skierowania do domów pomocy społecznej i dziennych ośrodków wsparcia (Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, 
Środowiskowy Dom Samopomocy), przyznawanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz 
posiłków. Prowadzona jest również praca socjalna mająca na celu poprawę funkcjonowania osób 
w środowisku, np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich, stałe monitorowanie sytuacji 
bytowej.

4) Współpracę z Puławskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, działającym na terenie miasta od 
1997 roku. Przedmiotem jego działalności jest świadczenie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzinom. Celem stowarzyszenia jest tworzenie społeczności samopomocowej osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Wynikiem współpracy władz miasta Puławy ze stowarzyszeniem są zorganizowane (w zasobach 
komunalnych) i prowadzone przez stowarzyszenie: Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 osób z zaburzeniami 
psychicznymi, mieszkania chronione dla 10 osób oraz Zakładu Aktywności Zawodowej jako ostatni element 
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie zatrudnienie znalazło 
29 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
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5) Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze pomocy społecznej 
i ochrony zdrowia (m.in. Fundacja „PRAESTERNO”, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Potrzebującym „AGAPE”, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień 
w Puławach, Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”, Towarzystwo „NOWA KUŹNIA”), które na zlecenia miasta 
realizują zadania z zakresu:

● świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

● prowadzenie programu pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy z możliwością 
schronienia,

● prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii, 
alkoholowym i przemocy,

● prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,

● prowadzenie działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych,

● prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemocy domowej.

6) Realizację opracowanych na poszczególne lata Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Poza ww. działaniami podejmowanymi przez miasto Puławy, osoby wymagające interwencji 
w zakresie zdrowia psychicznego mają do dyspozycji działające w strukturze Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach: poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych, poradnię terapii 
uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

IV ANALIZA SWOT

Wykorzystując analizę SWOT jako narzędzie identyfikacji i systematyzacji mocnych i słabych stron 
oraz szans i zagrożeń dla sfery społecznej miasta, sformułowano zadania szczegółowe Programu. Analiza 
SWOT uwzględniła zarówno czynniki wewnętrzne, jak i uwarunkowania zewnętrzne. Opracowane 
zadania szczegółowe są rozumiane jako priorytety polityki społecznej miasta Puławy w zakresie ochrony 
zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń  psychicznych.

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1.Stworzony i dobrze funkcjonujący system pomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
2.Propozycje pomocowe dotyczą wszystkich grup wiekowych.
3.Dobra baza lokalowa.
4.Duża ilość działań o charakterze społecznym (kampanii, akcji).
5.Dobrze funkcjonująca, istniejąca baza pomocy i rehabilitacji społecznej 
i zawodowej: DOA, ŚDS, WTZ,  ZAZ.
6.Zaangażowanie, doświadczenie i wiedza pracowników jednostek 
działających na rzecz zdrowia psychicznego.
7.Funkcjonowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych.
8.Funkcjonowanie Poradni Zdrowia Psychicznego.
9.Zapewnienie ciągłości i dostępności do ŚDS, WTZ.
10.Miejsca hostelowe i mieszkania chronione.
11.Opieka instytucji i zaplecze bazowe dla osób wymagających wsparcia.
12.Wczesna diagnoza dzieci i młodzieży.
13.Istnienie świetlic dla dzieci (zajęcia pozaszkolne).
14.Dość dobrze funkcjonująca baza rekreacyjna (sport, kultura, estetyka 
miasta).
15.MOPS – praca socjalna, wsparcie socjalne.
16.Dostęp do świadczeń usług opiekuńczych.
17.Szereg instytucji wspierających.
18.Dostępność usług i specjalistów.
19.Dobre warunki ekonomiczne i środowiskowe w mieście.

1.Niewystarczająca dodatkowa oferta rekreacyjna dla młodzieży 
w niektórych dzielnicach miasta.
2.Zbyt mała liczba miejsc, gdzie rodzina może zwrócić się o pomoc.
3.Brak oddziału całodobowego.
4.Brak wystarczającej liczby lekarzy.
5.Kryzys rodzinny – struktura, wzorce obowiązujące (sposób realizacji ról 
społecznych).
6.Uzależnienia, przemoc.
7.Kryzysy osobiste i rodzinne, bezrobocie.
8.Nieumiejętność rozwiązywania kryzysów rodzinnych.
9.Brak uregulowań prawnych.

SZANSE ZAGROŻENIA
1.Potencjał społeczny.
2.Aktywność liderów lokalnych.
3.Wydłużenie wieku i aktywność seniorów.
4.Grupy samopomocowe.
5.Zwiększająca się świadomość zdrowego stylu życia.
6.Przełamywanie stereotypów panujących w społeczeństwie.

1. Ograniczone środki finansowe.
2.Niechęć i obawa do zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi.
3.Zwiększająca się liczba rodzin niepełnych.
4.Powszechny i niekontrolowany dostęp do mediów dla młodych osób.
5.Uzależnienia.
6.Wycofanie z pełnienia ról społecznych.
7.Niska świadomość czym jest choroba psychiczna.
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IV CELE I ZADANIA

Niniejszy Program opracowany dla gminy Miasto Puławy na lata 2017-2022 obejmuje:

1. Promocję zdrowia psychicznego.

2. Rozwój wielostronnej opieki i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi niezbędnej do życia 
w środowisku rodzinnym i społecznym.

3. Działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw społecznych, 
w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

4. Działania na rzecz uczestnictwa osób z zaburzeniami psychicznymi w lokalnej społeczności.

5. Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cel główny: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich 
potrzeb.

Cel szczegółowy nr 1: Promocja zdrowia psychicznego.

Zadania:

• upowszechnianie wiedzy na temat wpływu stanu zdrowia psychicznego dla funkcjonowania człowieka,

• działania informacyjno-edukacyjne na temat mechanizmów powstawania i rozwijania się zaburzeń 
psychicznych oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych,

• organizacja poradnictwa dla osób w stanie kryzysu psychicznego,

• realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

• wprowadzenie i realizacja działań monitorujących promocję i profilaktykę zaburzeń psychicznych.

Cel szczegółowy nr 2: Podniesienie jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania:

• kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza 
zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,

• działania na rzecz udziału osób z zaburzeniami psychicznymi we wszelkich formach życia kulturalnego 
i sportowego miasta,

• świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jako jednego z elementów umożliwiających kontakt ze 
środowiskiem lokalnym,

• działania informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

Cel szczegółowy nr 3: Rozwijanie zróżnicowanych form opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Zadania:

• wnioskowanie o utworzenia oddziału psychiatrycznego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Puławach,

• wnioskowanie o zwiększenie dostępności specjalistycznego poradnictwa w poradni zdrowia psychicznego 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,

• prowadzenie gminnych jednostek organizacyjnych świadczących usługi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej,

• tworzenie warunków do dalszego funkcjonowania i rozwijania się warsztatów terapii zajęciowej, mieszkań 
chronionych i zakładu aktywności zawodowej.

V SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Adresatami programu w zakresie profilaktyki i zapobiegania zaburzeń psychicznych są mieszkańcy, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.
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2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Prezydent Miasta Puławy, który dla osiągnięcia 
celów programu współdziała z jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami 
psychicznymi oraz podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, działającymi w sferze ochrony 
zdrowia psychicznego.

3. Główne źródło finansowania programu stanowi budżet Miasta Puławy, w tym środki z budżetu państwa 
przekazywane na realizację zadań zleconych oraz środki zewnętrzne.

4. Harmonogram realizacji programu:

Działania opisane w programie będą realizowane w latach 2017-2022. Szczegółowy kwartalny harmonogram 
realizacji poszczególnych działań:

201
7

2018 2019 2020 2021 2022
Zadania

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Promocja 
zdrowia 
psychicznego

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Przeciwdziałanie 
przemocy 
w rodzinie

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Działania 
informacyjno-
edukacyjne 
i monitorujące

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Rozwijanie 
różnorodnych 
form opieki nad 
osobami 
z zaburzeniami 
psychicznymi

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Działania 
skierowane do 
pracodawców 
promujące 
zatrudnienie 
osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi

X X X X X X

5. Wskaźniki:

• liczba przygotowanych i zrealizowanych programów i przedsięwzięć,

• liczba osób korzystających z poszczególnych form pomocy.

6. Sprawozdawczość

Realizacja programu będzie na bieżąco monitorowana przez pracowników wydziału merytorycznie 
odpowiedzialnego za sprawy pomocy społecznej Urzędu Miasta Puławy. Dane do monitorowania będą 
pochodziły ze sprawozdań realizatorów poszczególnych przedsięwzięć. Ocena realizacji programu odbywać się 
będzie na podstawie raportów: przedstawionego w 2020 roku za lata 2017-2019 oraz w roku 2023 za lata 2020-
2022.
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