
UCHWAŁA NR XXIV/143/2012
RADY GMINY WALIM

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2012-2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2010r ( Dz. U Nr 24 poz. 128 ), Rada Gminy Walim uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Walim na lata 2012-2015, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Walim 

Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie

Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego w art. 2 ust. 4 pkt 1 stanowi, że prowadzenie działań określonych 
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do zadań własnych samorządów 
województw, powiatów i gmin. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 
128) w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego nakłada na samorządy gmin m.in. 
zadania upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia 
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu psychicznemu. Gminy mają obowiązek ustalić priorytety oraz opracować lokalny program ochrony 
zdrowia psychicznego. 

Źródłem finansowania programu będą środki własne uwzględnione w programach pomocy społecznej 
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Sporządziła Anna Neuberg. 
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                   Załącznik  do   

Uchwały Nr XIV/143/2012              
Rady Gminy Walim   

                                                                                                                               z  dnia 17 grudnia 2012 r.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO                                    

DLA GMINY WALIM 
NA LATA 2012-2015 
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I.  Wprowadzenie 
 
 
Pojęcia zdrowia nie moŜna rozpatrywać nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.  

Zdrowie psychiczne jest warunkiem niezbędnym aby realizować się  intelektualnie i emocjonalnie 
oraz prawidłowo odgrywać role w Ŝyciu społecznym. W odniesieniu do społeczeństw, dobry stan 
zdrowia psychicznego ludzi pozytywnie wpływa na ich dobrobyt, solidarność i sprawiedliwość 
społeczną. Natomiast zły stan zdrowia psychicznego to problemy ze zdrowiem i napięciem, osłabione 
funkcjonowanie połączone z cierpieniem oraz źródło  przeróŜnych kosztów, strat i obciąŜeń. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisuje zdrowie psychiczne jako: „stan dobrego 
samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, moŜe radzić sobie ze stresem w 
codziennym Ŝyciu, moŜe wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w Ŝycie danej 
wspólnoty”. 

Stan psychiczny człowieka determinują róŜnorakie czynniki. Czynniki biologiczne np. 
genetyka, płeć, doświadczenia osobiste, oparcie rodzinne i społeczne  oraz  status społeczny i warunki 
Ŝycia. 

Zły stan zdrowia psychicznego coraz częściej postrzegany jest jako powaŜny problem 
społeczny, Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2010 r. ustanowiła Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, zgodnie z którym potrzebne jest kompleksowe podejście 
obejmujące zapewnienie potrzebującym wielostronnego i powszechnie dostępnego leczenia i opieki 
zdrowotnej, a takŜe działania na rzecz całej ludności, których celem byłoby promowanie zdrowia 
psychicznego, zapobieganie chorobom psychicznym oraz rozwiązywanie problemów związanych               
z Ŝyciem w środowisku rodzinnym i społecznym  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz.U. Nr 111, poz.535 ze zm.), ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.  
Ochrona zdrowia psychicznego polegać ma głównie na: 

-  promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 
-  zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępne 
   opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku   

rodzinnym i społecznym. 
W tym zakresie szczególna rola przypadła samorządom. Zakres realizacji celów głównych                           
i szczegółowych to wyzwanie dla wszystkich jednostek zarówno odpowiedzialnych za kreowanie 
właściwej polityki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego – jak i bezpośrednią realizację  zadań 
przypisanych do poszczególnych celów. 
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II. Podstawa prawna 
 
Obowiązki Gminy w zakresie ochrony  zdrowia, w tym  zdrowia psychicznego  wyznaczają 
następujące  akty prawne:   
 
1)  ustawa  z dnia 19 sierpnia  1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.  Nr 111, poz. 535 ze 
zmianami)   
 
2)  ustawa  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze 
zmianami)  
 
3)  ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 
1493) 
 
4) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r.  Nr 70, poz. 473 ze zmianami) 
 
 
 
III. Diagnoza obszaru objętego programem  
  
  Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami 
psychicznymi to osoby:  
- chore psychiczne (wykazujące zaburzenia psychotyczne);  
- upośledzone umysłowo;     
- wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy  medycznej 
zaliczone są do zaburzeń psychicznych a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form 
pomocy i opieki niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym.  
  

Gminę Walim zamieszkuje 5 751 mieszkańców według stanu na dzień  31.12.2011 r.  
Na terenie gminy Walim zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.              
Ośrodek prowadzi działalność zgodną z załoŜeniami  polityki  społecznej  państwa  i  gminy                      
Walim, mającą na celu umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenia trudnych sytuacji 
Ŝyciowych. 

Z dokumentacji i sprawozdań Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu wynika, iŜ z pomocy 
społecznej w róŜnej formie w pierwszej połowie 2012 roku korzystało 291 rodzin, w tym 490 osób.  
Wśród osób korzystających z pomocy społecznej m.in. z zasiłków  stałych, okresowych,  celowych,  
dofinansowań do DPS - 22 osoby to osoby zaburzone psychicznie.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
udziela  pomocy  w miarę  swych moŜliwości finansowych. Z rozeznania  środowiska lokalnego 
wynika jednak, iŜ duŜa liczba osób mających  problemy ze zdrowiem psychicznym lokuje się poza 
systemem pomocy społecznej. Szacunkowa liczba to około 50 osób.  
 

Na terenie Gminy Walim funkcjonują następujące placówki medyczne zapewniające 
podstawową opiekę medyczną przewaŜającej  liczbie mieszkańców:  

             
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście – Biały Kamień” ul. Boczna, Walim 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Nowe Miasto” ul. Główna, Zagórze Śląskie 
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Hausman,                        

ul. Bystrzycka, Wałbrzych. 
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PoniŜsza tabela ukazuje liczbę osób z podziałem na płeć oraz  podział ze względu na przyczyny 
zaburzeń. 
 
 NZOZ „ Śródmieście – 

Biały Kamień”, Walim 
NZOZ „ Nowe Miasto”,  

Zagórze Śląskie 
NZOZ Praktyka Lekarza 

Rodzinnego Beata 
Hausman, Wałbrzych 

 zaburzenia 
spowodowane 
naduŜywaniem 

alkoholu 

zaburzenia 
psychiczne 

(bez 
uzaleŜnień) 

zaburzenia 
spowodowane 
naduŜywaniem 

alkoholu 

zaburzenia 
psychiczne 

(bez 
uzaleŜnień) 

zaburzenia 
spowodowane 
naduŜywaniem 

alkoholu 

zaburzenia 
psychiczne 

(bez 
uzaleŜnień) 

kobiety 9 47 7 5 - 23 
męŜczyźni 50 31 23 3 - 27 
leczeni 5 55 3 5 - - 
nieleczeni 55 29 27 3 - - 
młodzieŜ do 
16 r.Ŝ. i dzieci 

1 6 0 4 - 2 

Ogółem 60 84 30 12 - 52 

 
 

Na terenie Gminy Walim funkcjonują 3 placówki oświatowe: Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Jugowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Polskich 
Noblistów w Walimiu, Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu. 

Diagnoza zjawiska zaburzeń psychicznych wśród uczniów wyŜej wymienionych szkół 
przedstawia się w sposób następujący: 
 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach 
 

Klasa Liczba uczniów z zaburzeniami  
Oddział przedszkolny 2 

I 1 
II 1 
III 1 
IV 1 
V 1 
VI 0 

Razem: 7 uczniów 
 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu 
 

Klasa Liczba uczniów z zaburzeniami  
IV 1 
V 1 
VI 5 

Razem: 7 uczniów 

 
• Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu 

 
Klasa Liczba uczniów z zaburzeniami  

I 4 
II 4 
III 2 

Razem: 10 uczniów 
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IV. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
 
Zadania priorytetowe dotyczące promocji zdrowia psychicznego dla Gminy Walim to: 
 
1) Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 
2) Promocja zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych. 
3) Promocja zdrowia psychicznego w miejscach pracy. 
 
Zestawienie celów głównych i szczegółowych z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego 
 
Cele, zadania i działania w ramach programu  
 

Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym  
 
Cele szczegółowe:  
 
1.1.    Upowszechnienie   wiedzy   na   temat   zdrowia   psychicznego,   kształtowanie   zachowań    
i  stylów  Ŝycia  korzystnych  dla  zdrowia  psychicznego,  rozwijanie  umiejętności  radzenia  sobie   
w sytuacjach zagraŜających zdrowiu psychicznemu 
 

Zadania Realizator/  
Współrealizator 

Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Opracowanie   
materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych na temat 
promocji zdrowia 
psychicznego dla dzieci i 
młodzieŜy. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 
 
Centrum Sportu i 
Rekreacji w Walimiu 
 
Placówki oświatowe 
 
Placówki ochrony 
zdrowia z terenu Gminy 
Walim 

2012-2015 Liczba  opracowanych   
i rozpowszechnionych  
materiałów  
informacyjno- 
edukacyjnych  w danym 
roku 

Organizowanie w zajęć i 
pogadanek z  
udziałem specjalisty z 
zakresu zdrowia 
psychicznego. 

Placówki oświatowe 
 

2012-2015 Liczba  dzieci   
i młodzieŜy 
uczestniczącej   
w poszczególnych  
zajęciach w danym  
roku 

Podniesienie świadomości 
środowiska lokalnego na 
temat zdrowia 
psychicznego poprzez 
kolportaŜ opracowanych 
materiałów. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 
 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Walimiu 
 
Placówki oświatowe 
 
Placówki ochrony zdrowia 
z terenu Gminy Walim 
 
Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu 
 
Centrum Sportu i 
Rekreacji w Walimiu 

2012-2015 Liczba  opracowanych   
i rozpowszechnionych  
materiałów  
informacyjno- 
edukacyjnych w danym 
roku 
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1.2.   Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
 

Zadania Realizator/  
Współrealizator 

Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Wczesna identyfikacja 
zaburzeń zachowania 
wśród dzieci i młodzieŜy, 
kierowanie na badania do 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Poradni 
Zdrowia Psychicznego. 

Placówki oświatowe 
 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 
 
Placówki ochrony 
zdrowia z terenu Gminy 
Walim 

2012-2015 Liczba  osób  
skierowanych na  
konsultacje w danym  
roku 

Porady i konsultacje dla 
osób zagroŜonych 
zaburzeniami  
psychicznymi. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 
 
Placówki oświatowe 
 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Walimiu 
 
Placówki ochrony 
zdrowia z terenu Gminy 
Walim 

2012-2015 Liczba  osób, które  
skorzystały z porad  
specjalistów w danym  
roku 

Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny 2012-2015 Opracowany program 

Wsparcie w ramach 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania 
przemocy. 
 

Zespół Interdyscyplinarny 2012-2015 Liczba Niebieskich Kart 

Realizacja Szkolnego 
Programu Profilaktyki. 

Placówki oświatowe 
 

2012-2015  

1.3.    Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

Zadania Realizator/  
Współrealizator 

Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Zapewnienie wsparcia  
umoŜliwiającego ludziom  
zaburzonym psychicznie 
pełne uczestnictwo we 
wszystkich aspektach  
Ŝycia społeczności.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 
 
Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu 
 
Centrum Sportu i 
Rekreacji w Walimiu 
 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych w 
Walimiu 
 
 
 

2012-2015 Liczba  uczestników  
działań  w danym roku 
(m.in. liczba dzieci 
uczestniczących w 
wyjazdach na kolonie, w 
zajęciach na świetlicy) 
 
Liczba dzieci 
uczestniczących w 
zajęciach artystycznych w 
CKIT 
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Realizacja programów 
skierowanych 
szczególnie do dzieci i 
młodzieŜy zaburzonych 
psychicznie.   

Świetlice środowiskowe i 
terapeutyczne 

Liczba dzieci 
uczestniczących w 
zajęciach świetlic 
środowiskowych 

Współpraca z Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w 
Wałbrzychu. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 

2012-2015 Liczba osób kierowanych w 
danym roku 

1.4 Organizacja  sytemu poradnictwa i pomocy   w stanach  kryzysu  psychicznego 
   
Zadania Realizator/  

Współrealizator 
Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Działania osłonowe   
pomocy  społecznej   
zapewniające   
bezpieczeństwo  
socjalne ofiarom 
przemocy  
domowej.  
  
Realizacja działań   
nastawionych na 
umiejętności    
wychowawcze 
rodziców oraz poprawę 
w zakresie pełnienia ról 
społecznych.   
 

Zespół  Interdyscyplinarny  
  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Walimiu  
  
 
 
Placówki oświatowe 
 
 
 
 

2012-2015 
 

Liczba Niebieskich Kart w 
danym roku  
 
Liczba osób objętych pracą 
socjalną 
 
 
 
Liczba uczestników w 
danym roku (m. in. 
uczestnicy projektów EFS) 
 

 
Cel    główny    2:    Zapewnienie    osobom    z    zaburzeniami    psychicznymi    wielostronnej   
i  powszechnie  dostępnej  opieki  zdrowotnej  oraz  innych  form  opieki  i  pomocy  niezbędnych  do  
Ŝycia w  środowisku rodzinnym i społecznym  
 
Cele szczegółowe:  
 
2.1.    Upowszechnienie  środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
 

Zadania Realizator/  
Współrealizator 

Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Współpraca Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Walimiu ze słuŜbami 
opieki psychiatrycznej 
oraz z lekarzem 
rodzinnym. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 
 
Placówki ochrony 
zdrowia z terenu Gminy 
Walim 

2012-2015 Liczba osób 
konsultowanych w danym 
roku 

 2.2.    Upowszechnienie zróŜnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

Zadania Realizator/  
Współrealizator 

Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Zapewnienie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z  
zaburzeniami 
psychicznymi. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 

2012-2015 Liczba  osób, które  
korzystają z tej formy 
pomocy w danym roku 
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Zaspakajanie niezbędnych 
potrzeb bytowych, pomoc 
finansowa dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 

2012-2015 Liczba osób objętych 
wsparciem 

 
2.3.    Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

Zadania Realizator/  
Współrealizator 

Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Poprawa funkcjonowania  
zawodowego   
poprzez kontakt z 
pośrednikiem pracy, 
prowadzenie doradztwa  
zawodowego, szkolenia   
i kierowanie do prac   
społecznie-uŜytecznych. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Walimiu 
 
 

2012-2015 Liczba osób, które  
skorzystały w danym  
roku z róŜnych form  
wzmacniania  
funkcjonowania  
społecznego i  
zawodowego 

2.4. Skoordynowanie róŜnych form opieki i pomocy 
 

Zadania Realizator/  
Współrealizator 

Okres  
realizacji 

Wskaźnik 

Powołanie zespołu 
koordynującego 
realizację programu. 

Wójt Gminy Walim 2012-2015 Zarządzenie Wójta Gminy 
Walim 

Realizacja i 
koordynowanie 
Gminnego Programu 
Promocji Zdrowia 
Psychicznego. 

Zespół koordynujący 2012-2015 Liczba spotkań zespołu 

Upowszechnianie 
informacji  o dostępnych 
formach opieki 
zdrowotnej, wsparcia 
pomocy społecznej dla 
osób z zaburzeniami  
psychicznymi. 

Urząd   Gminy  w  
Walimiu    
 
Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Walimiu 
 
Placówki oświatowe 
 
Placówki ochrony zdrowia 
z terenu Gminy Walim 
 
Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu 

2012-2015 Liczba upowszechnionych 
materiałów informacyjnych 

Szkolenia dla osób 
realizujących program. 
 

Urząd   Gminy  w  
Walimiu    
 
Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Walimiu 
 
Placówki oświatowe 
 
Placówki ochrony zdrowia 
z terenu Gminy Walim 
 
Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu 

2012-2015 Liczba osób 
przeszkolonych 
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V. Źródła finansowania 
 
Działania podejmowane w ramach realizacji programu, związanych z osiąganiem wyznaczonych 
celów, finansowane będą ze środków budŜetu gminy, ochrony zdrowia. Przewiduje się równieŜ 
współudział w finansowaniu działań ze środków pozabudŜetowych pozyskanych z innych źródeł 
(m.in. środki z Unii Europejskiej) 
 
VI. Monitorowanie realizacji programu 
 
Monitorowanie powinno odbywać się na podstawie osiąganych wskaźników, w oparciu                          
o informacje uzyskiwane od realizatorów poszczególnych działań. 
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