Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu
Żagańskiego na lata 2012-2015
Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012
w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata
2012-2015”. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma za zadanie integrację wszelkich działań
podejmowanych przez wszystkie podmioty realizujące zadania z zakresu zdrowia psychicznego oraz
zapewnienie koordynacji i sprawnego przepływu informacji pomiędzy jego poszczególnymi
realizatorami.
Realizacja Programu poddawana jest corocznej ocenie przez Zarząd Powiatu Żagańskiego
oraz Zespół Koordynujący realizację Programu. W skład Zespołu powołanego Uchwałą Nr 84.2011
Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. wchodzi 10 osób – przedstawicieli instytucji
realizujących zadania z ochrony zdrowia psychicznego. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są jedną
z grup osób szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osoby te z powodu
specyfiki schorzenia mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w tym
zwłaszcza na rynku pracy.
Wskaźnikami monitorującymi Program jest liczba zrealizowanych zadań oraz liczba
uczestników poszczególnych działań.
Zbiorcze sprawozdanie za rok 2014 sporządzono w oparciu o informacje otrzymane
z następujących instytucji:
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu, Powiatowy Dom
Dziecka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie i Żaganiu, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu i Szprotawie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół
Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu, Zespół
Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie, Zespół
Szkół Zawodowych w Szprotawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, Stowarzyszenie
Szprotawski Uniwersytet III wieku w Szprotawie
W skład instytucji realizujących w roku 2014 zadania z ochrony zdrowia psychicznego w powiecie
żagańskim wchodzą:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.
Rola PCPR sprowadza się do szeroko rozumianej specjalistycznej pomocy rodzinom
(profilaktyka i poradnictwo). W strukturze organizacyjnej PCPR funkcjonują działy: opieki
nad dzieckiem i rodziną, dział rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i dział
interwencji kryzysowej i doradztwa metodycznego. Pracownicy PCPR realizują:
 zadania z zakresu: opieki nad rodzinami zastępczymi oraz wychowankami
pełnoletnimi z rodzin zastępczych, współpracują z placówkami opiekuńczowychowawczymi oraz z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczanych
w placówkach i rodzinach zastępczych,
 zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowując
turnusy rehabilitacyjne, prowadząc nadzór nad warsztatami terapii zajęciowej,
prowadząc programy celowe PFRON,
dofinansowując likwidację barier
architektonicznych, dofinansowując zakup sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów
ortopedycznych i pomocniczych, dofinansowując imprezy integracyjne i in.
 zadania z zakresu pomocy osobom w kryzysie i trudnych sytuacjach życiowych oraz
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ponadto PCPR koordynuje pracę placówek stacjonarnych, podejmuje działania na rzecz
rozwoju służb społecznych oraz inicjuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
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W strukturze PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Żaganiu, który wydaje orzeczenia o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, z filią w Szprotawie.
Dysponuje środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiechlicach.
Organem prowadzącym WTZ jest Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
które prowadzi Warsztat od 2002 r. Działalność WTZ finansowana jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w 90%) oraz ze środków
własnych Powiatu Żagańskiego (w 10%). WTZ obejmuje swoim wsparciem 46 osób
niepełnosprawnych- mieszkańców Powiatu Żagańskiego, których większość( ¾) to osoby z
zaburzeniami psychicznymi.
4. Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie.
Działa od 2005 r. i opieką obejmuje 30 dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się
w rodzinach naturalnych. Ze względu na specyfikę doświadczeń życiowych umieszczonych
w nim dzieci placówka ta prowadzi zajęcia terapeutyczne.
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu i w Szprotawie.
Do zadań Poradni należy w szczególności: diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb,
możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
współpraca z placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu i w Szprotawie.
Placówki zapewniają opiekę, edukację i przygotowanie zawodowe młodzieży upośledzonej
umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach.
Prowadzą na terenie poszczególnych gmin zadania z zakresu pomocy społecznej.
8. Świetlice i świetlice socjoterapeutyczne: w powiecie funkcjonuje 33 świetlic wiejskich oraz
4 opiekuńczo-wychowawcze..
9. Organizacje pozarządowe. W rejestrze Starosty Żagańskiego na dzień 31 grudnia 2014r.
widnieją następujące organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenia zarejestrowane w KSR – 154 (w roku 2014 zarejestrowano 10 nowych,
a 3 zostały zlikwidowane).
2. Uczniowskie Kluby Sportowe – 24 (w 2014 roku zostało zlikwidowanych pięć UKS
a zarejestrowano jeden nowy UKS ).
3. Stowarzyszenia sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej – 10 ( w roku 2014
zarejestrowano 1 nowe, a 2 uległy likwidacji )
4. Stowarzyszenia zwykłe – 11.
5. Fundacje - 11 ( w roku 2014 powstało 5 nowych fundacji).
Szczególnie ważną rolę w realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
pełnią instytucje szkolno-oświatowe. Problematyka zdrowia psychicznego człowieka,
kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu uwzględniona
jest w odpowiednim zakresie w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół na każdym etapie edukacyjnym. Dla dorosłych ludzi ważne są
miejsca w których pracują, odpoczywają i spędzają wolny czas. Miejsce te odgrywają
kluczową rolę w utrzymaniu i doskonaleniu naszego zdrowia psychicznego oraz
2

przeciwdziałaniu jego zaburzeniom. Jakakolwiek dobrowolna działalność społeczna
pozwalająca rozwijać własne pasje i zainteresowania zaliczana jest do działań promujących
zdrowie psychiczne. Stąd też, w przypadku osób w wieku emerytalnym ważna jest ich
aktywność społeczna i działalność w różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach.
Infrastruktura medyczna w roku 2014
1. 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach ul. Domańskiego 2
 oddział psychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń nerwicowych i stresu bojowego w
Żarach
 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żarach i w Żaganiu ul. Żelazna 1
 Poradnia Psychologiczna w Żarach
 Poradnia Psychiatryczna w Żarach
2. NZOZ PROFIL w Żaganiu ul. Jana Pawła II 1
 poradnia zdrowia psychicznego
W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy Poradnia Zdrowia
Psychicznego świadczy wszystkim ubezpieczonym następujące usługi:
1. Konsultacje psychiatryczne: diagnostyka, farmakoterapia, poradnictwo, psychoterapia,
orzecznictwo
2. Konsultacje psychologiczne: diagnostyka, interwencje kryzysowe, poradnictwo,
psychoedukacja, psychoterapia indywidualna, psychoterapia par i rodzin.
Oferta skierowana jest do osób, które cierpią z powodu choroby somatycznej, zaburzeń
psychicznych, doświadczają trudności w relacjach z ludźmi, odczuwają smutek,
przygnębienie, lęk, przeżyły trudne doświadczenia życiowe, są zaniepokojone swoim
zachowaniem, cierpią z powodu nadmiernego stresu, napięcia, spadku koncentracji, są
zainteresowane rozwojem osobistym
 poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Oferta skierowana jest do osób uzależnionych i współuzależnionych, osób dorosłych i
dorastających dzieci alkoholików - diagnozowanie, konsultacje specjalistyczne, planowanie i
prowadzenie terapii w sesjach indywidualnych i grupowych, psychoterapia w sesjach
indywidualnych i grupowych
 poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych
Oferta skierowana jest do osób uzależnionych i współuzależnionych - diagnozowanie,
konsultacje specjalistyczne, planowanie i prowadzenie psychoterapii w sesjach
indywidualnych i grupowych.
 Poradnia terapii uzależnienia od hazardu (gier on-line)
Oferta skierowana jest do osób uzależnionych – diagnozowanie w kierunku uzależnienia od
hazardu, diagnozowanie innych osobistych problemów pacjenta wynikających z przebiegu
choroby, konsultacje specjalistyczne, psychoterapia w sesjach indywidualnych i grupowych.
Psychoterapia innych uzależnień od czynności np.: gier on-line, zakupoholizmu.
W Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego określone zostały priorytety w promocji zdrowia
psychicznego dla Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015.
I. Profilaktyka zaburzeń:
1. Podwyższenie kompetencji i umiejętności społecznych - radzenie sobie ze stresem,
rozwiązywanie problemów, umiejętności korzystania z pomocy.
2. Działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych.
II. Zapobieganie następstwom zaniedbań środowiskowych.
III. Wczesna diagnostyka i kompleksowe leczenie.
IV. Rozwój środowiskowych form wsparcia.
V. Integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 określił do
realizacji dwa główne cele:
1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
2. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym
Zadania służące realizacji celów głównych zostały przedstawione w 6 programach.
W roku 2014 zrealizowano następujące zadania:
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I.
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Program Promocji Zdrowia Psychicznego
Zadanie

I. Opracowanie i realizacja
programów profilaktycznych
dla uczniów (rozwój
kompetencji społecznych)

Realizator
I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Żaganiu
1. Szkolny Program Profilaktyczny
2. Szkolny Program Wychowawczy
3. Szkolny Program Promujący Zdrowie
4. Program profilaktyczny: „Cała Polska czyta
dzieciom”
5. Program profilaktyczny „”Dziecko w sieci.
Stop cyberprzemocy”
II. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szprotawie
Realizacja programu profilaktycznego „Jestem
bezpieczny w szkole”
III. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Szprotawie
Program Profilaktyczny „Stop dopalaczom”
Profilaktyka antynikotynowa
IV. Zespół szkół Ogólnokształcących im.
Stefana Banacha w Żaganiu
1. Zajęcia integracyjne – 3 klasy, w tym
wycieczka integracyjno-adaptacyjna
2. Zajęcia warsztatowe nt. radzenia sobie ze
stresem – zajęcia z przedstawicielami WSB w
Wrocławia – 4 klasy
3. Zajęcia warsztatowe „Poznaję samego siebie”zajęcia warsztatowe w klasach I i II
4. Zajęcia warsztatowe nt. komunikacji
interpersonalnej – zajęcia warsztatowe w klasach I
5. Prelekcja nt. profilaktyki raka piersi
6. Systematyczne dyżury psychologa z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole- porady
dla uczniów
7. Zajęcia z terapeutami uzależnień z NZOZ Profil
- zajęcia dla wszystkich klas I i II

Liczba uczestników
poszczególnych działań
Wszyscy wychowankowie
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Żaganiu - 91

86

108

90
95
150

60
30
20

200

V. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w
Żaganiu
godziny do dyspozycji wychowawcy lub
wychowania do życia w rodzinie:
1. Motywacja-znaczenie, rola- 4 spotkań
2. Radzenie sobie ze stresem – 11 spotkania
3. Zajęcia integracyjne w klasach I – 5 spotkań
4. Komunikacja interpersonalna- 9 spotkań
5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - 3
6. Empatia, asertywność i umiejętności ważne w
kontaktach międzyludzkich -11 spotkań
7. Program „Ars-czyli jak dbać o miłość”- 6
spotkań
8. Instytucje pomocowe -6

60
245
150
190
50
240
20
120
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VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szprotawie
1. Warsztaty integracyjno-adaptacyjne.
VII. Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w
Żaganiu
1. Warsztaty integracyjno-adaptacyjne – 6
spotkań
2. Warsztaty komunikacji interpersonalnej- 4
spotkania
3. Program „Stres pod kontrolą” – 4 spotkania
4. Program „ARS… czyli jak dbać o miłość”
5. Warsztaty „Tolerancja trudny wybór”

II. Organizacja i prowadzenie
zajęć edukacyjnych i
informacyjnych dla dzieci,
rodziców, nauczycieli z
zakresu zdrowia psychicznego

VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Iłowej
1. Ars, jak dbać o miłość-zajęcia w ramach
programu edukacyjno- profilaktycznego
IX. Zespól Szkół Zawodowych w Szprotawie
1. Warsztaty kompetencji społecznych
(integracyjno-adaptacyjne)
”Jak rozmawiać z ludźmi” i „Grupa bawi
się i pracuje”.
X. Uniwersytet III Wieku w Szprotawie
1. Wielotematyczne wykłady
2. Spotkania kulturalno-oświatowe
3. Koło diabetyków
4. Koło fotograficzne
5. Chór
6. Gimnastyka rehabilitacyjna
7. Warsztaty z rękodzieła
I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Żaganiu
1.Warsztaty z psychologiem i pedagogiem
szkolnym na temat narkomanii, alkoholizmu i
asertywności”.
2. Pogadanki na lekcjach wychowawczych
3.Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami .
II. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szprotawie
1.Realizacja zajęć wychowawczych dla dzieci i
młodzieży z pedagogiem i psychologiem – 24
2.Realizacja spotkań informacyjnych dla
rodziców i opiekunów dotyczących zdrowia
psychicznego – 2
III. Powiatowy Dom Dziecka
6. Zajęcia psychoedukacyjne – 9 godz.
7. Zajęcia biblioterapeutyczne -10 godz.
8. Zajęcia metoda W.Sherbone – 19 godz.
9. Zajęcia nt. zachowań ryzykowanych – 53
godz.
IV. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Szprotawie
1. Projekt „Dbam o swoje zdrowie-aktywnie
wypoczywam
2. Prelekcje dla rodziców:
- trudności wychowawcze związane z okresem
dojrzewania

61

132
75
96
55
56

40

75

96
96
25
10
24
20
16
Wszyscy Wychowankowie
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Żaganiu (91)

rodzice -31

86
23

17 osób
6 osób
6 osób
17 osób

448

27
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- uzależnienie od nowych mediów
- rozwój cywilizacyjny a zaburzenia psychiczne
- jak mówić, żeby dzieci nas słuchały
- pomoc dzieciom w wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej
- dojrzałość szkolna
- agresja: przyczyny i zapobieganie
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Żaganiu
- „ Poczucie własnej wartości”
- „ Rozmawiaj ze mną mamo”
- „ Poznaję siebie, odnajduje siebie’
- „ Jak radzić sobie ze stresem”
- „ Bez złości mamy więcej radości”
- „ Pokonać własne ograniczenia”
- „ Ja w przyszłości’
- „Jak podejmować decyzje- mówię i działam
świadomie”
- Szkoła Liderów Młodzieżowych
VI. Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w
Żaganiu
1. Zaburzenia odżywiania – 5 spotkań
2. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia
( uczniowie)
3. Debata – 1 spotkanie
4. Narkotyki kradną wolność- 2 spotkania
Nauczyciele
Jak sobie radzić ze stresem – 1 spotkanie
Rodzice
1. ARS…czyli jak dbać o miłość” – 2
spotkania
2. „Jak pomóc dziecku w przygotowaniu się
do egzaminów zewnętrznych” – 1
spotkanie

72
31
94
26
15
16

89
450
36
52
35
32
38

VII. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w
Żaganiu
1. Spotkanie informacyjne dla rodziców
uczniów klas I o możliwościach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej- 1
spotkanie
2. Spotkanie dla rodziców z terapeutą
poradni Profil nt. przeciwdziałania
uzależnieniom i terapii
3. Profilaktyka nowotworowa- akcja
społecznościowa na terenie miasta we
współpracy z Inspekcją Sanitarną
4. Profilaktyka uzależnieni ze szczególnym
uwzględnieniem dopalaczy -14 spotkań
5. Zajęcia dotyczące odmienności i
tolerancji – 9 spotkań
6. Zdrowy styl życia – 4 spotkania
VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szprotawie
1. Program profilaktyki uzależnień

150

25

100

300
120
120

112
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psychofizycznych „Dopalacze, wspomagaczekilka słów o szkodliwej chemii” – 4 klasy
2. Profilaktyka zaburzeń psychicznych; anoreksja,
bulimia – 2 klasy
3. Profilaktyka uzależnień psychofizycznych
zajęcia „Dziękuję nie palę” – 4 klasy
4. Korekta – program profilaktyki alkoholizmu –
2 klasy
5. Szkolenie dla nauczycieli „Dopalacze”- 1
szkolenia
6.Spotkanie dla rodziców „Dopalacze”- 1
spotkanie
IX. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie
1. Pedagogizacja rodziców-promocja zdrowia
psychicznego „Akademia zdrowia dla rodzicówsubstancje rakotwórcze, schorzenia związane z
zaburzeniami odżywiania- realizator Nature
House
2. Pedagogizacja rodziców- profilaktyka
uzależnień „Wpływ czynników rodzinnych na
powstanie uzależnień od komputera i telefonu
komórkowego
3. Pedagogizacja rodziców- profilaktyka
uzależnień „Uzależnienia od środków
psychoaktywnych i behawioralne”
4. Pedagogizacja rodziców- promocja zdrowia
„Choroby psychiczne związane z rozwojem
cywilizacji- stres, depresja itp.”
VI.

III. Organizacja i prowadzenie
pomocy indywidualnej dla
dzieci, rodziców, nauczycieli
(treningi, warsztaty itp.)

X. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
- lekcje wychowawcze,
- rozmowy z pedagogiem
- konsultacje indywidualne z psychologiem
- olimpiada Zdrowy styl Życia
I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Żaganiu
1. Indywidualne spotkania psychologa i pedagoga
szkolnego oraz nauczycieli z rodzicami
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla
uczniów, EEG, Biofeedback, logo terapia,
integracja sensoryczna, terapia metodą Tomatisa,
rewalidacja indywidualna, terapia psychologiczna
i pedagogiczna
3. Grupa wsparcia dla nauczycieli i rodziców
II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Szprotawie
1. Terapia rodzin
2. Badania:
- psychologiczne
- pedagogiczne
- logopedyczne
3. Terapia indywidualna dzieci
4. Indywidualne konsultacje dla rodziców i
nauczycieli
5. Indywidualne porady bez badań

51
92
58
24 nauczycieli
31 rodziców

bd

50

30
42

200
50
27
1

42 rodziców
każdy uczeń uczestniczy
przynajmniej w jednym
typie zajęć.

Zainteresowani
nauczyciele i rodzice

10
280
366
70
49
70
57
7

8. Porady na podstawie badań
9. Zespół konsultacyjny dla :
-pedagogów i psychologów szkolnych
-nauczycieli przedszkoli

430
15
7

III. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Żaganiu
1. Dyżury psychologów w szkołach w ramach
Punktu Konsultacyjnego
2. Mediacje, negocjacje
3. Terapia rodzin
4. Terapia indywidualna dzieci
5. Porady dla dzieci i młodzieży
6. Psychoterapia dzieci i młodzieży
7. Realizacja programu wspierającego rozwój
dziecka 5-6 letniego
8. Indywidualne konsultacje dla rodziców i
nauczycieli
9.Prowadzenie Zespołu Konsultacyjnego dla
pedagogów szkolnych- raz w miesiącu
10.Realizacja zajęć Wczesnego Wspomagania
Rozwoju
IV. Zespół Szkół Tekstylno-Technicznych i
Licealnych w Żaganiu
Działania na rzecz indywidualnego dostosowania
metod, form i wymagań wobec dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych
wynikających ze stanu zdrowia, obniżonych
możliwości, problemów zdrowotnych,
specyficznej sytuacji życiowej.
IV. Organizacja Powiatowego
Dnia Zdrowia Psychicznego

W ramach obchodów Powiatowego Dnia Zdrowia
Psychicznego Starostwo Powiatowe w Żaganiu
zorganizowało w dniu 21 listopada 2014r.
konferencję metodyczno-naukową „Uwięziony
umysł. Dziecko autystyczne w domu i w szkole”.
W konferencji udział wzięło 230 osób;
nauczyciele, pedagodzy, rodzice i opiekunowie
dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.
Wykładowcami na konferencji byli specjaliści z
dziedziny autyzmu, którzy przedstawili
następujące tematy:
„Co aktualnie wiemy o biologicznych
mechanizmach powstania autyzmu”,
„ Diagnoza oraz formy terapii i rehabilitacji dzieci
z zaburzeniami ze spectrum autyzmu”,
„Formy wparcia psychologicznego dla rodzin
osób z autyzmem” .

230 osób

V. Organizacja Powiatowych
Pikników Zdrowia

W roku 2014 odbyły się 2 prozdrowotne imprezy na dwóch piknikach ok.
plenerowe:
800 osób
1.Polsko-niemiecki piknik zdrowia w dniu 24
maja 2014r.
2.Piknik zdrowia dla dzieci (lokopiknik) pn.
„Mam pociąg dla zdrowia” w dniu 7 czerwca
2014r.
Na imprezach tych, jak co roku, przygotowywana
8

jest oferta bezpłatnych usług medycznych
służących zapobieganiu chorób, wczesnej
interwencji
w
przypadku
występowania
jakichkolwiek zaburzeń oraz zachowania pełnego
zdrowia psychicznego i fizycznego. Dorośli,
dzieci i ich rodzicie mogą skorzystać z
bezpłatnych porad i konsultacji; lekarzy
specjalistów, psychologów, terapeutów, logopedy
i in.
W
piknikach
zdrowia
uczestniczą
przedstawiciele:
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Żaganiu, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Żaganiu i NZOZ Profil.
NZOZ Profil na piknikach oferuje również porady
z zakresu psychoonkologii. Pikniki cieszą się
dużym zainteresowaniem u mieszkańców naszego
powiatu.
Każdorazowo udział w nich bierze
ok.400 osób.

Program zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym
Tab.6
Zadanie
Realizator
Liczba uczestników
poszczególnych
działań
I. Konkursy plastyczne
I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Szprotawie
Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu
17
plastycznego
II. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w
Żaganiu
W ramach sesji szkolnej nt. przemocy w rodzinie
40
„Przerwać milczenie” szkoła rozpisała konkurs
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o
prawach osób- ofiar przemocy w rodzinie i
instytucjach świadczących pomoc ( prezentacja
multimedialna, plakat)
II.

II. Warsztaty dla uczniów –
trening zastępowania agresji

I. Powiatowy Dom Dziecka
Zajęcia psychoedukacyjne
II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Szprotawie
1. Warsztaty-konstruktywne rozwiązywanie
konfliktów Praca w grupie
2. Warsztaty – konstruktywne sposoby
radzenia sobie z problemami osobistymi
III. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żaganiu
Zajęcia grupowe, pogadanki i wykłady na
lekcjach wychowawczych, zajęcia rozwijające
empatię z psychologiem i pedagogiem szkolnym
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szprotawie
Realizacja zajęć z TZA dla dzieci i młodzieży z

17 osób

78
26

wszyscy wychowankowie
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Żaganiu (91)

18
9

Ośrodka
V. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w
Żaganiu
1.Radzenie sobie z agresją – 8 spotkań
2. Sesja międzyszkolna ”Przerwać milczenie” z
tematami:
-rodzaje przemocy w rodzinie i prawa osób
dotkniętych przemocą”
-uwalnianie się od toksycznych wzorców
-kiedy i gdzie szukać przemocy
-organizacje pozarządowe działające na rzecz
przemocy domowej
-mediacja jako metoda rozwiazywania konfliktów
VI. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie
Trening zastępowania agresji – TZA A.Goldsteina
VII. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu
1.Spotkanie z przedstawicielami KPP w Żaganiu
z wszystkimi klasami pierwszymi
VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
1. Lekcje wychowawcze
2. Zajęcia z pedagogiem
III. Warsztaty dla rodziców –
jak radzić sobie w codziennym
życiu, gdzie szukać pomoc
specjalistycznej, specyfika
zachowań dziecka na różnych
etapach rozwoju itp.

IV. Organizacja poradnictwa i
wsparcia indywidualnego i
grupowego dla rodziców

V. Programy profilaktyczne
dla dzieci i młodzieży

I. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Żaganiu
Szkoła dla rodziców
II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Szprotawie
Szkoła dla rodziców i wychowawców ( cykl 10
spotkań) dwie edycje spotkań
III. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Żaganiu
Warsztaty dla rodziców – jak sobie radzić w
codziennym życiu, gdzie szukać pomocy
specjalistycznej, specyfika zachowań dziecka na
różnych etapach rozwoju
I. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Żaganiu
Radzę sobie ze stresem
II. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
w Żaganiu
1.Spotkania indywidualne i grupowe w ramach
realizacji programu Grupy Wsparcia dla
nauczycieli i rodziców
2. Porady i konsultacje z psychologiem i
pedagogiem szkolnym
III. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Żaganiu
Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego
dla sprawców przemocy domowej
I. Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
1. Projekt profilaktyczny „Bezpieczny Internet –
cyberprzemoc” skierowany do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
2. Projekt profilaktyczny „Przeciwdziałanie
handlowi ludźmi” skierowany do uczniów szkół

180

73
90

200
40

16

20

12

34
wszyscy rodzice uczniów
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Żaganiu

12

170 uczniów
167 uczniów
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ponadgimnazjalnych.
3. Nie dla przemocy- tak dla mocy
II. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Żaganiu
1. Dotyk dobry i zły
2. W jakim świecie żyjesz
3. Stop cyberprzemocy
4. Nasza klasa bez uprzedzeń i agresji
III. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Szprotawie
Warsztaty zawodowe dla gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych kariera na Maxa
Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Kim być?”
Warsztaty „Po co się uczymy”
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy
w Żaganiu
1. „Dziecko w sieci. Stop cyberprzemocy”
2. „Nie pal przy mnie proszę”
3. „Mam kota na punkcie mleka”
4. ”Trzymaj formę”
5. ”Dobry jak chleb”.PFPD Maciuś
V. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szprotawie
1.Realizacja programu „Jestem bezpieczny”
przy współpracy Policji
2.Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
realizowane przez pedagoga i psychologa
VI. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w
Żaganiu
1. Profilaktyka handlu ludźmi we współpracy z
KPP – 4 spotkania
VII. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w
Szprotawie
1. Program profilaktyki przemocy ”Nie dla
przemocy, tak dla mocy” spotkanie z udziałem
policjanta- 2 klasy
2. Program „zapobieganie handlowi ludźmi”- 2
klasy
VIII. Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w
Żaganiu
1.Stop przemocy w rodzinie- 5 spotkań
2.”Tak dla mocy, Nie dla przemocy”-6 spotkań
3.”Exit” – handel ludźmi
IX. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
1.Ars, jak dbać o miłość
2.Realizacja Krajowego Planu działań przeciwko
handlowi ludźmi na lata 2013-2015
2.Nie pozwól odejść swojemu szczęściu
X. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie
1. Profilaktyka XIV/AIDS „Nauczmy się
żyć bez ryzyka”
2. Profilaktyka uzależnień ARS, czyli jak
dbać o miłość – profilaktyka alkoholowa,
narkotykowa, dopalacze i FAS,
„Korekta’- profilaktyka alkoholowa
3. Profilaktyka nowotworowa – Kodeks

350 uczniów

62
21
87
19
144
111
48

wszyscy
wychowankowie

100

53
57

140
132
68

40
200

400
169

60
68
40
79
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VI. Prowadzenie działań
edukacyjnych nt. przemocy

Walki z Rakiem, profilaktyka raka piersi
u kobiet ( nauka samobadania piersi)
4. Profilaktyka zdrowego odżywianiaSubstancje rakotwórcze- schorzenia
związane z zaburzeniami odżywiania
5. Program problematyki uzależnień
behawioralnych „Wpływ komputera i
telefonu komórkowego na relacje w
rodzinie”, „Racjonalny sposób życia:
aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie
się”, „Zagrożenia wynikające z
niekontrolowanego korzystania z
Internetu i telewizji
Zagrożenia płynące z Internetu
6. Profilaktyka uzależnień od środków
psychotropowych „Działania i skutki
zażywania środków odurzających i
powszechnie znanych leków” ,
„Szkodliwość palenia papierosów,
znaczenie lekcji w-f w rozwoju.
Człowiek twórczy a używki
Jak zdrowo żyć
W zdrowym ciele zdrowy duch
7. Profilaktyka uzależnień od środków
psychotropowych i program profilaktyki
uzależnień behawioralnych
8. Profilaktyka zdrowego odżywiania i stylu
życia „Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia
i życia człowieka, w tym choroby
psychiczne”. ”Pozytywne myślenie drogą
do sukcesu”
9. „Nie dla przemocy. Tak dla mocy”
10. „Cyberprzemoc”
11. Zapobieganie przestępczości wśród
nieletnich
12. Każdy jest inny, ale wszyscy mają równe
prawa”.
I. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Żaganiu
Zajęcia warsztatowe z psychologiem szkolnym nt.
przemocy w rodzinie
II. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szprotawie
1.Cały rok szkolny zajęcia tematyczne dla dzieci i
młodzieży realizowane przez pedagoga i
psychologa oraz przez wychowanków klas
2.Organizacja „Dnia Szkoły bez Przemocy”
III. Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu:
1.Projekt skierowany do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych „Nie dla przemocy-tak dla
mocy”
2. Tydzień Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem
II. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w
Żaganiu
1. Profilaktyka przemocy ( odpowiedzialność) – 4

108
79

75

89
81
89

81
81
94

87
79
45
400

Wszyscy rodzice,
nauczyciele i
uczniowie SOSW w
Żaganiu
86
86

ok.350 uczniów

brak zainteresowanych

115 osób
12

spotkania
2. Przemoc w rodzinie – 9 spotkań
III. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S.
Banacha w Żaganiu
1. Cyberprzemoc ( spotkania z Policją)
2. Spektakl nt. cyberprzemocy
IV. Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych w
Żaganiu
1. Odpowiedzialność karna nieletnich,
cyberprzemoc- 5 spotkań
2. Stop przemocy w rodzinie- 4 spotkania
3. „Exit - handel ludźmi ( skala zjawiska,
zapobieganie)
V. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w
Żaganiu
1. Czynniki handlu ludźmi – spotkanie
edukacyjne z udziałem policjanta – 4 klasy
VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej
- ulotki, broszury
- rozmowy indywidualne z psychologiem,
pedagogiem i terapeutą
VII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szprotawie
1.Cyberprzemoc- konsekwencje prawne”spotkanie z udziałem policjanta – 4 klasy

200 osób
1 osoba
1 osoba

60 uczniów
ok. 200 uczniów

158
102

bd.
ok.200 uczniów

III. Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz
przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Tab.7
Zadanie
Realizator
Liczba
uczestników
I. Przygotowanie z dziećmi
0
ulotek informacyjnych nt.
tolerancji osób z zaburzeniami
psychicznymi
II. Prowadzenie działań
1. NZOZ Profil w Żaganiu prowadzi dyżury w
50 osób
edukacyjnych społeczności
zakresie ochrony zdrowia psychicznego nt. radzenia
lokalnej
sobie ze stresem związanym z chorobami
przewlekłymi i onkologicznymi dla osób z powiatu
żagańskiego.
2. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie
Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający
400
postawom zrozumienia i akceptacji osób
niepełnosprawnych – „Niepełnosprawność to dla
mnie normalna sprawa”, „Każdy jest inny, ale
wszyscy mają równe prawa”.
III. Organizowanie imprez
1.Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
integracyjnych, spotkań
W roku 2014r. w ramach projektu pn.’Uwięziony
umysł- program wspierający rozwój dzieci
z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w powiecie
żagańskim” zorganizowano „Wojewódzkie spotkania
artystyczne dzieci autystycznych i innych dzieci
niepełnosprawnych”. Wydarzenie artystyczne odbyło
się w dniu 2.10.2014r. w Szprotawie. Udział w nim
13

wzięło 140 dzieci z zaburzeniami autystycznymi
i innymi zaburzeniami psychicznymi - podopieczni
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
podopiecznych Domów Pomocy Społecznej itp.
z województwa lubuskiego.
2. Uniwersytet III Wieku w Szprotawie
- rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego
- piknik zdrowia
- marsz Nordic Walking
- marszobieg Dobry jak Chrobry
- dekalog wartości – spotkania z ciekawymi ludźmi
IV. Wsparcie lokalnych
1. Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
organizacji pozarządowych w
otrzymało w roku 2014r. wsparcie finansowe w
ich działalności na rzecz osób z
wysokości 2.000 zł na turnus rehabilitacyjny
zaburzeniami psychicznymi
dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Żaganiu w roku 2014 współpracował
z Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech
Dziecka” przy: organizacji wyjazdu uczniów
SOSW do Cinema City w Zielonej Górze,
organizacji V Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku,
wycieczki do Ośrodka Szkolenia Poligonowego
„Karliki”, wykonaniu ozdób na Jarmark
Bożonarodzeniowy
i przy przygotowaniu
wieczerzy wigilijnej dla wychowanków grup
wychowawczych SOSW w Żaganiu.
3. Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Żaganiu razem z Żagańskim Stowarzyszeniem
„Uśmiech Dziecka realizował projekt „Święta z
arteterapią”- projekt o wartości 15.000 zł.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Żaganiu w roku 2014 razem z Żagańskim
Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka organizował
VI Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
w
Unihokeju
„Sprawni
Razem”
oraz
zorganizował turnus rehabilitacyjny dla uczniów
SOSW
w
ośrodku
wypoczynkoworehabilitacyjnym w Dziwnówku i Jarosławcu.
5. W ramach realizacji zadań Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Żaganiu udzieliło dofinansowania na
imprezy okolicznościowe organizowane przez
organizacje
pozarządowe.
Dofinansowanie
otrzymały:
-Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” w Iłowej –
kwota 3.422,83 zł na dwie imprezy integracyjne.
-Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żaganiu –
kwota 1.206,60 zł.
-Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Małomicach
1.113,00 zł

96
60
50
50
70
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IV. Program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form
środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Tab.8
Zadanie
Zadanie
Odbiorcy
Działania informacyjne nt.
mieszkańcy powiatu
instytucji i placówek służby
W roku 2014 nie wydano informatora o
zdrowia zajmujących się
dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy żagańskiego
zdrowiem psychicznym
społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z powiatu
żagańskiego ( informacje w informatorze
wydanym na lat 2012/2013 nie uległy
dezaktualizacji)

V. Program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej,
samopomocy środowiskowej

Tab.9
Zadanie

Realizator

Liczba uczestników
poszczególnych działań

I. Zorganizowanie poradnictwa
specjalistycznego
(psychologiczne, prawne,
pedagogiczne itd.)

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W strukturach PCPR funkcjonuje Rodzinna
Poradnia Specjalistyczna, w ramach której
dyżury pełnią: prawnik, dwóch psychologów,
terapeuta uzależnień, kurator sądowy.

II. Utworzenie ośrodka
wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
(środowiskowy dom
samopomocy)
III.Utworzenie mieszkania
chronionego
IV. Utworzenie grup wsparcia,
klubów samopomocy
V. Telefon zaufania (przy
ośrodku wsparcia)
VI.Pomoc specjalistyczna
(prokuratura, sąd, policja,
służba zdrowia..)

Starostwo Powiatowe, PCPR

0

Starostwo Powiatowe, PCPR

0

0

0

Starostwo Powiatowe, PCPR, PPP

0

0

0

ok. 250 osób

VI. Program rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości
społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
Tab.10
Zadanie realizowane przez
Liczba i rodzaj zrealizowanych działań
Liczb uczestników
Powiatowy Urząd Pracy
poszczególnych działań
I. Kierowanie na staże, prace
1. Skierowanie na staż
2
interwencyjne, roboty publiczne 2. Skierowanie na prace interwencyjne
4
3. Skierowanie na roboty publiczne
1
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II. Udzielanie dotacji na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej
III. Wyposażenie i doposażenie
miejsc pracy
IV. Badania lekarskie
stwierdzające zdolność
bezrobotnego do wykonywania
stażu, prac itp.
V. Poradnictwo zawodowe
indywidualne i grupowe
VI. Szkolenia zawodowe (oferta
dopasowana do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi)
VII. Kompleksowa obsługa
osób z zaburzeniami
psychicznymi w zakresie
doradztwa zawodowego i
pośrednictwa pracy
VIII. Współpraca z
pracodawcami w zakresie
zatrudniania osób z
zaburzeniami psychicznymi
VIII. Kampania szkoleniowoinformacyjna skierowana do
pracodawców w zakresie
promowania zatrudnienia osób
z zaburzeniami psychicznymi

0

0

Skierowanie do pracy

4

0

0

Poradnictwo zawodowe indywidualne i
grupowa informacja zawodowa

19

0

0

Pośrednictwo pracy realizowane przez cały
okres rejestracji w PUP

19

0

0

0

0

Ponadto Powiat Żagański wspiera finansowo działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wiechlicach w zakresie rehabilitacji społecznej oraz wspiera działalność Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych m.in. poprzez pozyskiwanie środków finansowych z funduszy
pomocowych.
W roku 2014r. Starostwo Powiatowe w Żaganiu realizowało projekt pn.’Uwięziony umysł- program
wspierający rozwój dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu w powiecie żagańskim”
współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej. Celem głównym projektu było
wsparcie rozwoju
dzieci autystycznych
w powiecie żagańskim, upowszechnienie wiedzy
i podniesienie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 Zorganizowano konferencję metodyczno-naukową „Uwięziony umysł. Dziecko autystyczne
w domu i w szkole” w Żaganiu w dniu 21listopada 2014r. – udział w niej wzięło 230 osób
 Zorganizowano „Wojewódzkie spotkania artystyczne dzieci autystycznych i innych dzieci
niepełnosprawnych” w dniu 2.10.2014r. w Szprotawie. Udział wzięło 140 dzieci
z zaburzeniami autystycznymi i innymi zaburzeniami psychicznymi.
 Zawiązały się 2 grupy wsparcia rodziców dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu:
w Żaganiu i Szprotawie. Razem odbyło się 8 dwugodzinnych spotkań.
 W dniach 27-28 września 2014r. przeprowadzone zostały dwudniowe warsztaty dla
nauczycieli i pedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz ze szkół
powszechnych w powiecie żagańskim dot. zaburzeń ze spectrum autyzmu u dzieci oraz
współpracy z rodziną
 Wydano publikację „Sens Żagań” dot. w całości zaburzeniom ze spectrum autyzmu u dzieci i
dorosłych w nakładzie 1000 sztuk
Realizacja projektu umożliwiła dostarczenie rzetelnej i aktualnej wiedzy nt. diagnozowania,
nowoczesnych form terapii i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, podniesienie
kompetencji
nauczycieli i pedagogów w placówkach edukacyjno-oświatowych w powiecie
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żagańskim”. Dużą wartością projektu było zawiązanie się 2 grup wsparcia rodziców dzieci
autystycznych. Pod okiem terapeuty rodzice dzieci autystycznych nabyli kompetencji w pomocy
swoim dzieciom i stali się silniejsi emocjonalnie. Impreza pn. ”Wojewódzkie spotkania artystyczne
dzieci autystycznych i innych dzieci niepełnosprawnych”, w którym udział wzięło 140 dzieci z
deficytami psychicznymi była działaniem integrującym te dzieci ze środowiskiem lokalnym
Powszechnie uznaje się działalność artystyczną za jedną z form wsparcia psychologicznego oraz
wspomagającą rozwój i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi.. Wydana w nakładzie 1000
egz. publikacja w całości poświęcona była zagadnieniom z dziedziny zaburzeń autystycznych i
autyzmu. Umieszczono w niej również informacje o placówkach udzielających pomoc rodzinom z
problemem zaburzeń autystycznych; poradnie diagnozujące zaburzenie, poradnie wczesnego
wspomagania rozwoju, miejsce gdzie można otrzymać porady prawne i adresy placówek
przedszkolnych i szkolnych dla dzieci autystycznych.
Dzięki zintensyfikowanym wielopłaszczyznowym działaniom zrealizowanym w ramach
projektu zwróciliśmy uwagę 82 tysięcznej populacji mieszkańców powiatu na pojawiający się coraz
częściej we współczesnej rodzinie problem zaburzeń ze spectrum autyzmu u dzieci. Do dnia
dzisiejszego nie znane są przyczyny tego zaburzenia rozwojowego dzieci i nie potrafimy jemu
zapobiegać. Tym bardziej ważne jest, aby jak najwcześniej zdiagnozować autyzm i rozpocząć
wczesną interwencję, aby wspomagać rozwój dziecka dotkniętego tym zaburzeniem.

Przewodnicząca Zespołu Koordynującego
realizację Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Anna Kulczyńska
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