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Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego                           

(Dz. U. z 2018r., poz. 1878) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r.                  

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022                             

(Dz. U. z 2017r., poz. 458) nałożyły obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego 

na organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.  

 W związku z powyższym zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, Zarząd Powiatu w Łęcznej Uchwałą Nr 929/2017 z dnia 13 grudnia 

2017 roku powołał Zespół do opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego                              

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022”.  W skład zespołu weszli: dwóch pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej; dwóch pracowników  Powiatowego 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej; Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Łęcznej, Dyrektor  i pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy              

w Łęcznej, Przewodnicząca Zarządu  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób                        

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej i Kierownik Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Janowicy; Wiceprzewodnicząca Zarządu  Polskiego  Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie i Kierownik 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie; Naczelnik i pracownik Wydziału 

Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych  Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 

 Do zadań zespołu należało opracowanie Programu oraz jego okresowe monitorowanie                                    

i sprawozdawczość z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia 

psychicznego i opieki psychiatrycznej, jak również dostosowanie skoordynowanej 

działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego.  

 Rada Powiatu w Łęcznej  Uchwałą  Nr XLVI/354/2018 w dniu 26 października 2018r. 

przyjęła „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-

2022”.  Program ten wyznacza kierunek działań administracji samorządowej, które zmierzać 

mają do osiągnięcia celu nadrzędnego, tj. ochrony i poprawy stanu zdrowia psychicznego 

mieszkańców naszej społeczności.  

 W „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-

2022“ określono następujące cele i zadania: 

 

Cele główne Programu to: 

 

1. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej 

do ich potrzeb. 

2. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób                                    

z zaburzeniami psychicznymi.  

3. Monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach Programu.  

 

Cele szczegółowe i zadania Programu to: 

 

1. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich potrzeb: 

1.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 
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1.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.  

1.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

1.4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

1.5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom                                    

i nauczycielom. 

2. W zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji 

osób  z zaburzeniami psychicznymi:  

2.1. Opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku osób 

z zaburzeniami psychicznymi wśród lokalnej społeczności.  

2.2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności 

respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3. W zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach 

Programu: 

3.1. Gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące realizacji 

zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty wskazane w Programie.  

 

 

 REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ OKREŚLONYCH  

W PROGRAMIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO                                                       

W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W 2018r.: 

 

 

 Podmioty, które  współpracowały przy realizacji Programu w 2018r.: 

 

1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 

3. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej 

4. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej 

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej  

7. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej 

8. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy 

9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej 

10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie i filia ŚDS  

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie 

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie  

14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie 

15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie  

16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie 

17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej – Poradnia 

Psychiatryczna funkcjonująca przy szpitalu  



Strona 4 z 37 

 

18. Poradnia Psychiatryczna mieszcząca się w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich 

Sanitas s.c. w Łęcznej 

 

oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, osób                                

z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Łęczyńskim:  

 

1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                

w Łęcznej 

2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                             

w Milejowie  

3. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej  

4. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

5.  Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej  

 

 

Z danych pozyskanych z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                                        

o Niepełnosprawności w Łęcznej za  2018r. wynika, że ilość orzeczeń dotyczących 

upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychicznych i całościowych zaburzeń rozwojowych 

stanowi niewielki odsetek orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                    

o Niepełnosprawności w Łęcznej. I tak w roku 2018 wydano 82 orzeczenia z symbolami 

przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P, 12-C  (czyli trzy symbole z dwunastu 

orzekanych), co stanowiło 7,93 % ogółu orzeczeń. Najwięcej orzeczeń wydano w stopniu 

umiarkowanym. Najliczniejszą grupę osób orzekanych, stanowią osoby w wieku 16-25,                    

26-40 i 41-60 lat, ze względu na płeć – kobiety, z wykształceniem podstawowym i średnim,                    

a najmniej osoby  z wykształceniem wyższym. Należy zwrócić uwagę na fakt, że orzekana 

grupa jest słabo aktywna zawodowo.  

Wśród dzieci najliczniejszą grupę orzekanych stanowią dzieci w wieku 8-16 lat. Bardzo 

wyraźnie zaznacza się podział ze względu na płeć, z dużą przewagą chłopców. 

 

Dane dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności,  osobom z zaburzeniami psychicznymi: 

 

1) Osoby po 16 roku życia – orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności:                     

01-U (upośledzenia umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym), 

02-P (w tym: zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń 

o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu 

nasilenia, zespoły otępienne) i 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe, 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): 
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a) ilość i rodzaj orzeczeń: 
 

Symbol przyczyny 

niepełnosprawnoś

ci  

Ilość wydanych orzeczeń - rok 

 

2018 

 

01-U  

14 

02-P  

67 

12-C  

1 

 

RAZEM:  

 

82 

 

 

b) łączna liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                                  

o  Niepełnosprawności w Łęcznej: 

 

 rok  2018 – 1 034  orzeczeń 

 

Symbol 

przyczyny 

niepełno- 

sprawności 

Stopień znaczny Stopień 

umiarkowany 

Stopień lekki 

rok rok rok 

2018 

 

2018 2018 

01-U 6 

 

8 0 

02-P  

11 

42 14 

12-C  

1 

0 0 

RAZEM 18 50 14 

                                                                                                                                                                                          

c) wiek, płeć – ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 

 

 

Podział 

ze  

względu 

na 

 wiek 

Wiek 

 

16-25 

 

26-40 41-60 powyżej 61 

rok 

2018 

 

2018 

01-U 12 

 

2 0 0 

02-P 8 

 

22 26 11 

12-C 1 

 

0 0 0 

Ogółem 21 24 26 11 
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Podział ze 

względu na płeć 

Rok- Kobiety  

 

2018 

 

01-U  

7 

02-P 41 

 

12-C  

0 

Razem 48 

 

 Rok- Mężczyźni 
 

01-U  

7 

02-P  

26 

12-C  

1 

Razem 34 

 

d) wykształcenie - ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 

 

 
Podział 

ze 

względu 

na 

wykształ

-cenie  

 Wykształcenie 

 

mniej niż 

podstawowe 

 

podstawowe zasadnicze średnie wyższe 

rok 

2018 

 

2018 2018 2018 2018 

01-U  

6 

7 0 1 0 

02-P  

1 

16 14 31 5 

12-C  

0 

1 0 0 0 

Ogółe

m  

 

 

7 24 14 32 5 

 

e) ilość osób pozostających w zatrudnieniu, na dzień wydania orzeczenia: 

 

Ilość osób 

pozostających                                   

w zatrudnieniu 

 

rok 

 

2018 

01-U  
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0 

02-P  

4 

12-C 0 

 

 

RAZEM:  

4 

 

 

2) Dzieci do 16 roku życia - orzeczenia wydane orzeczenia wydane z symbolem 

niepełnosprawności: 01-U (upośledzenia umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu 

umiarkowanym), 02-P (w tym: zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju 

począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lekowe                   

o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne) i 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe, 

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): 

 

a)  ilość i rodzaj orzeczeń: 
 

 

Symbol przyczyny 

niepełnosprawnoś

ci  

Ilość wydanych orzeczeń -  rok 

 

2018 

 

01-U 4 

 

02-P 1 

 

12-C 14 

 

 

RAZEM:  

19 

 

 

b)  łączna liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                               

o Niepełnosprawności w Łęcznej: 

 

 rok  2018 – 104  orzeczeń 

 

c)  wiek, płeć - ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 

 
 

Podział ze 

względu na wiek 

orzekanych 

Wiek 

0-3 lat od 4-7 lat od 8-16 lat 

rok 

2018 2018 2018 

01-U  

0 

0 4 
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02-P  

0 

0 1 

12-C  

4 

5 5 

Ogółem  4 5 10 

 

 

 

Podział ze 

względu na płeć 

Rok- Kobiety  

 

2018 

 

01-U 3 

 

02-P 0 

 

12-C  

1 

Razem 4 

 

 Rok- Mężczyźni 
 

01-U  

1 

02-P  

1 

12-C 13 

 

Razem 15 

 

 
  

REALIZACJA CELU GŁÓWNEGO 1 

 

 

1. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

opieki adekwatnej do ich potrzeb poprzez: 

1.1. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

1.2. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.  

1.3. Aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. 

1.4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

1.5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom                                    

i nauczycielom. 

  

 W realizację  w/w  celu włączyły się: 

 1.  Poradnia Psychiatryczna funkcjonująca przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej: 
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 W poradni przyjmuje 2 lekarzy psychiatrów. Wśród pacjentów Poradni 

Psychiatrycznej  dominują zaburzenia depresyjne i lękowe, drugą w kolejności grupę 

stanowią zaburzenia nerwicowe, schizofrenia, trzecią – epizody afektywne. Pozostałe 

schorzenia to: reakcje na stres i zaburzenia adaptacyjne. Ilość pacjentów w Poradni utrzymuje 

się na podobnym poziomie, analogicznie wyglądają przypadki pacjentów pierwszorazowych. 

Ze względu na miejsce zamieszkania dominują pacjenci z gminy Łęczna, w przypadku płci-

grupę dominującą stanowią kobiety.  

 Od 1 września 2018r. w SP ZOZ w Łęcznej rozpoczął działalność Zespół Leczenia 

Środowiskowego. Jest to nowa forma pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami 

psychicznymi, którzy z różnych powodów nie mogą być  leczeni w Poradni Zdrowia 

Psychicznego. Dlatego grupa specjalistów odwiedza ich w domach. Zespół Leczenia 

Środowiskowego jest szczególną formą opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, 

którzy nie czują się chorzy. Jest to także oferta dla osób  z zaburzeniami zachowania, chorych 

unieruchomionych, którzy nie są w stanie dotrzeć do poradni. W takich przypadkach lekarz 

psychiatra wraz z terapeutą środowiskowym, psychologiem i pielęgniarką opracowuje 

indywidualny program leczenia dla każdego pacjenta, a w proces leczenia zostaje 

zaangażowana również rodzina osoby chorej. Leczenie w ramach ZLŚ ma na celu zapobiegać 

nawrotom choroby, ponownym hospitalizacjom, ale przede wszystkim prowadzić do poprawy 

jakości życia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w jego lokalnej społeczności. 

Warunkiem potrzebnym do skorzystania z pomocy Zespołu Leczenia Środowiskowego jest 

skierowanie wydane przez lekarza psychiatrę, POZ lub lekarza innej specjalności. Wizyty 

odbywają się w siedzibie Zespołu w SP ZOZ w Łęcznej oraz w domu pacjenta. 

  

 2. Poradnia Psychiatryczna „SANITAS”: 

 

 Poradnia Psychiatryczna mieści się w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich 

Sanitas s.c.  w Łęcznej przy ul. Górniczej. Leczone schorzenia to: organiczne zaburzenia 

psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzenia 

zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych, schizofrenia, 

zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), 

zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform) zespoły 

behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia 

osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju 

psychicznego (psychologicznego), zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się 

zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, nieokreślone zaburzenia psychiczne 

symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego 

oraz zachowania. W Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich Sanitas s.c. w Łęcznej mieści 

się także Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz Poradnia Terapii 

uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.  
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 3. Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej: 

 

 Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej rozpoczęło działalność od 1 września 

2018r. Jego siedziba mieści się na ulicy Szkolnej 4 w Łęcznej. Pracują w nim doświadczeni 

specjaliści terapii środowiskowej, którzy od wielu lat leczą i prowadzą terapię osób                           

z zaburzeniami psychicznymi. W Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej prowadzony 

jest Zespół Leczenia Środowiskowego, który zapewnia ciągłą, zindywidualizowaną opiekę 

specjalistyczną, sprawowaną przez zespół specjalistów. W skład zespołu terapeutycznego 

wchodzą: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy, psycholog i pielęgniarka. Leczenie                  

i terapia prowadzona jest najczęściej  w środowisku życia osoby potrzebującej wsparcia, tj.                  

u niej w domu, a w razie potrzeby w siedzibie Zespołu. Leczenie w Centrum jest finansowane 

przez NFZ, czyli bezpłatne dla pacjentów. Wskazane jest skierowanie od lekarza rodzinnego 

lub psychiatry. Pomoc świadczona jest w formie bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) 

porad psychiatrycznych, sesji psychoterapeutycznych, spotkań terapeutycznych, wsparcia                 

i wizyt pielęgniarki, ujętych w kompleksowy program terapeutyczny. Pomoc oferowana jest 

osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, w tym.: 

1) osobom z rozpoznaniem schizofrenii i innych psychoz, zaburzeń afektywnych 

(depresja, mania) oraz organicznych zaburzeń psychicznych np. otępienia, 

2) osobom ze wskazaniem długoterminowego leczenia z powodu zaburzeń w zdrowiu 

psychicznym, którzy pozostają dłuższy czas w domu, 

3) osobom potrzebującym czasowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby, 

4) osobom w pierwszym epizodzie choroby psychicznej,  

5) osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu powstałych na skutek 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 

6) osobom, które dotychczas często powracały do szpitala psychiatrycznego,  

7) wszystkim innym osobom, które wymagają leczenia i terapii psychiatrycznej w domu 

lub swoim środowisku życia; Wsparcie udzielane jest także członkom rodzin                             

i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 

 

 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej:  

 

 Ważnym elementem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi jest działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Do zadań realizowanych przez PCPR                             

w Łęcznej należy świadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego: psychologicznego, 

rodzinnego, pedagogicznego i socjalnego dla każdego mieszkańca Powiatu Łęczyńskiego. 

Ponadto w ramach interwencji kryzysowej podejmowane są interdyscyplinarne działania na 

rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu - jednostka udziela natychmiastowej 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa 

socjalnego lub prawnego. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie 

przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. PCPR 

realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednostka udziela 
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dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi, m.in.:  

1) do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

2) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,  

4) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku                          

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,  

5) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;  

 

 W Powiecie Łęczyńskim co roku realizowane jest zadanie dofinansowania 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych. Celem turnusu 

rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie 

kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych 

zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

 Kolejnym zadaniem realizowanym od wielu lat jest dofinansowanie sportu, kultury                 

i rekreacji. Organizacja sportu jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie 

jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo. Przez organizację kultury należy 

rozumieć działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji                                     

i oświaty kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa 

kultury. Rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku             

i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji realizowane są przez: 

popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo 

– rekreacyjnych. Natomiast pod pojęciem turystyka należy rozumieć zorganizowane, 

zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym 

terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku. Dofinansowanie 

likwidacji barier pozwala na umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów                             

z otoczeniem.  

 

 

Rodzaje udzielonego 

dofinansowania ze środków PFRON 

 

Liczba osób niepełnosprawnych  

 

rok 2018 

 

Symbole  

01-U, 02-P, 

 12-C 

Ogółem 

Turnus rehabilitacyjny 

 

01 U - 8   

02 P -  6 

12 C - 5 

 

19/ 261 

Zakup przedmiotów ortopedycznych, 

środków pomocniczych i sprzętu 

rehabilitacyjnego 

 

01 U - 20 

02 P - 11 

12 C - 5 

 

36/ 475 
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Likwidacja barier architektonicznych,                           

w komunikowaniu się i technicznych  

 

01 U - 2 

02 P - 2 

12 C - 0 

 

4/ 28 

Inne formy wparcia – pilotażowy 

program „Aktywny samorząd” 

 

01 U - 1 

02 P - 0 

12 C- 0 

 

1/ 16 

 

Największy odsetek osób z omawianymi symbolami przyczyny niepełnosprawności, 

korzystających z dofinansowania udzielnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                            

w Łęcznej stanowią osoby korzystające z dofinansowań do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów 

rehabilitacyjnych. Najmniejszy odsetek dotyczy likwidacji barier architektonicznych,                         

w komunikowaniu się i technicznych. Jak wynika z powyższych danych, osoby z symbolami 

niepełnosprawności 01-U, 02-P i 12-C stanowią jedną z mniej licznych grup korzystających                    

z dofinansowania PCPR, jest to 7,69 % pozytywnie rozpatrzonych wniosków w roku 2018. 

Prezentowane zestawienia nie oddają rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 

z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ otrzymywane wsparcie uzależnione jest od 

wielkości środków przekazanych przez PFRON, a potrzeby znacznie przekraczają 

przedstawione zestawienia.  

Ponadto Powiat Łęczyński w 2018r.  realizował program pilotażowy „Aktywny 

Samorząd” również finansowany ze środków PFRON. Program ten stanowi ważny krok                         

w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Głównym 

celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo 

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.  

 W obszarze pomocy społecznej konieczne jest zróżnicowanie form oparcia 

społecznego i programów rehabilitacji społecznej odpowiednio do potrzeb osób 

niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. 

 

 

 5. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych:  

 

 

 Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach pomocy 

finansowej udzielonej na podstawie Umowy Nr  SO/37/2018 zawartej  w dniu 14.06.2018r. 

pomiędzy Gminą Łęczna  a Powiatem Łęczyńskim  od 14.06.2018r. do 15.12.2018r. działał 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych.  

W Punkcie dyżurowali specjaliści, którzy posiadają wiedzę na temat problemów 

uzależnień, współuzależnień, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji dziecka w rodzinie                

z problemem uzależnień, rodziców posiadających pod opieką nieletnich zażywających 

substancje psychoaktywne, osób z trudnościami motywacyjnymi, osób stosujących lub 

doznających przemocy domowej: specjalista ds. profilaktyki uzależnień, prawnik, psycholog, 

terapeuta ds. uzależnień, pracownik socjalny ds. pomocy osobom doznającym przemocy                  
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w rodzinie, pracownik socjalny i konsultant ds. pracy z osobami stosującymi przemoc                              

w rodzinie. Dyżury specjalistów odbywały się 3 razy w tygodniu: w poniedziałki, środy                         

i czwartki. 

Działalność Punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne mieszkańców Gminy 

Łęczna  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy: 

 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy są istotnym elementem wsparcia osób                         

z zaburzeniami psychicznymi. Organizatorem warsztatów terapii zajęciowej jest Polskie 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej. 

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie 

ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia 

oraz wspieranie ich rodzin. Działalność warsztatu terapii zajęciowej regulowana jest umową 

zawartą pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób                         

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej oraz finansowana jest ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetu Powiatu 

Łęczyńskiego. Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje już od 15.06.2001r. stwarzając 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej 

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia.  

 Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia i liczą 

33 uczestników. Terapia ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową umożliwiającą 

pozyskanie umiejętności niezbędnych do podjęcia ewentualnej pracy oraz osiągnięcie jak 

najwyższego poziomu samodzielności i dojrzałości społecznej uczestników. W ramach 

Warsztatów działa 7 pracowni: muzyczna, stolarska, gospodarstwa domowego – kulinarna, 

gospodarstwa domowegoogrodnicza, plastyczno-rękodzielnicza, poligraficzno introligatorska 

oraz krawiecko-zabawkarska. Warsztat oferuje swoim uczestnikom i rodzinom/opiekunom 

różne formy wsparcia, m.in.: 

1) działania uspołeczniające poprzez udział w 2 zespołach artystycznych – Figiel, 

Bębnoludy, 

2) szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej, promocja zdrowia,  

3) poradnictwo i pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna,  

4) rehabilitację ruchową w zakresie: kinezyterapii miejscowej i ogólnej; stymulacji 

sensomotorycznej; stymulacji ruchu (Vojta, V.Sherborne, Knill, Dennison); 

fizykoterapii (hydromasaż, masaż klasyczny, pole elektro-magnetyczne), 

5) treningi ekonomiczne, 

6) treningi spędzania wolnego czasu,  

7) trening radzenia sobie ze stresem,  

8) edukacja ekologiczna,  

9) edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy,  

10) imprezy i spotkania integracyjne,  
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11) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach,  

12) współpraca z innymi organizacjami z terenu kraju i kościołem, 

13) doradztwo zawodowe;  

 

 Najliczniejszą grupę uczestników warsztatów stanowią osoby niepełnosprawne 

zamieszkujące na terenie Gminy Cyców oraz Gminy Łęczna.  

 

 

 7. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Łęcznej:  

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                      

w Łęcznej istnieje od 1991r., a swoimi działaniami i pomocą obejmuje osoby                                    

z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny, opiekunów. Od 2001r. prowadzi placówkę 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy, gdzie wsparciem objęte jest 33 osoby                                   

z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób                                   

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej może być prowadzona dzięki dotacjom 

celowym PFRON, darowiznom zakładów pracy, sympatyków, członków koła, składkom 

członkowskim. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez i spotkań kulturalnych oraz 

uczestniczy w życiu kulturalnym gmin, powiatu, regionu oraz wydarzeniach kulturalnych.                                           

Celem spotkań jest integracja ze społeczeństwem, prezentacja twórczości osób 

niepełnosprawnych.   

 PSONI Koło w Łęcznej: 

1. W 2018 roku aktywnie uczestniczyło w Kampanii Społecznej Kilometry Dobra. Jest 

to ogólnopolska akcja zbierania funduszy przez organizacje na wybrany przez siebie 

cel. Celem stowarzyszenia jest zebranie środków finansowych na rozbudowę 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o „Całodobowy Dom Rodzinny”. Jest to 

kosztowna inwestycja dlatego też  PSONI rozpoczęło współpracę z Polskim 

Instytutem Filantropii, biorąc udział w Kampanii Kilometry Dobra. Rozbudowa 

warsztatu o mieszkalnictwo, które zapewni pobyt dla 12 osób, to stworzenie 

warunków do usamodzielnienia się i kształtowania ogólnej zaradności, jak również 

uczestnictwa w życiu społecznym bez wykluczenia. Obecnie na terenie powiatu nie 

funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób                                               

z niepełnosprawnością intelektualną. Rozbudowa warsztatów o mieszkalnictwo 

dałaby szansę uczestnikom warsztatu na życie w warunkach zbliżonych do domu 

rodzinnego. 

2. W partnerstwie z Fundacją na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” od września 2018r.  do 

maja 2019r. realizuje projekt pn. „Wiekowi = Przebojowi!” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi 

priorytetowej 9 – 12 RPO WL 2014-2020. W projekcie bierze udział 30 seniorów                                        

z terenu Gminy Cyców. Celem projektu jest zachęcenie osób starszych do udziału         

w życiu społecznym, zwiększenie aktywności seniorów oraz poprawa jakości ich 

życia. W Stowarzyszeniu i  Klubie Seniora  w Bogdance odbywają się zajęcia: 

1) aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęcia kulturalne, 
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2) stacjonarne: doradcze, edukacyjne – obsługa komputera, terapeutyczne, prozdrowotne, 

3) wsparcie – poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie, finansowe, 

4) zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rękodzieła i samoobrona, 

5)  panel profilaktyki zdrowotnej –fizjoterapia, masaż, lekarz, 

6) wyjazdy na basen, do kina –wyjścia kulturalne włączające, 

7) gimnastyka, nordic walking, taneczne, aqua aerobik;.  

 PSONI od września 2018r. do grudnia 2019r. bierze udział w 4 projektach                               

z wykorzystaniem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej, w tym dodatkowo: 

„Aktywni do przodu”, „Nowa perspektywa” oraz „Droga do lepszego jutra” z zakresu 

przeciwdziałania agresji i przemocy, profilaktyki, spędzania wolnego czasu - liczba osób 

objętych wsparciem to 230. 

 

 8. Środowiskowe Domy Samopomocy:  

 

 Kolejnym istotnym elementem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi jest 

działalność środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowe domy samopomocy to 

jednostki prowadzone przez powiaty i gminy w ramach zadań zleconych w ustawie o pomocy 

społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Są to placówki dziennego pobytu 

skierowane do pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia 

niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie 

przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu 

zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. 

Zadaniem śds jako ośrodków wsparcia jest świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, które mają na celu naukę, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 

niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Główne zadania 

śds to indywidualne i zespołowe treningi z funkcjonowania w codziennym życiu: czynności 

samoobsługowych, kulinarny, higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, budżetowy oraz 

umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i umiejętności spędzania czasu 

wolnego; terapia zajęciowa; terapia ruchowa; zajęcia rewalidacyjne; psychoedukacja; 

poradnictwo socjalne, psychologiczne; integracja społeczna. W Powiecie Łęczyńskim 

funkcjonują dwa takie domy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej oraz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie.  

 

 

8.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej: 

 

 Usługi świadczone przez ŚDS w Łęcznej skierowane są do osób pełnoletnich                                 

z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną z terenu miasta i gminy Łęczna, a na mocy zawartych Porozumień także do 

mieszkańców gmin: Cyców, Milejów, Ludwin, Spiczyn, Puchaczów. Środki na 

funkcjonowanie domu przekazywane są przez Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.  
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 Placówka pełni rolę ośrodka wsparcia w formie dziennego. Proces terapeutyczny, 

oferta zajęć formy i metody uwzględniają możliwości, potrzeby i oczekiwania osób 

chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z utrzymującym 

się stygmatem wobec osób zdrowiejących, placówka stara się właśnie tym osobom stworzyć 

azyl, w którym mogą czuć się rozumiani oraz warunki do rozwoju w każdym obszarze życia. 

Liczba miejsc statutowych: 55.  Liczba porad 221, w tym 178 porad i 43 interwencje 

kryzysowe ( Gmina Łęczna – 23, Milejów-6, Spiczyn-15, Ludwin-7,Puchaczów - 3, Cyców 

5), Konsultacji - 212 oraz środowiskowa praca socjalna – 124 wizyty.   

ŚDS w 2018r. prowadził stałą współpracę: 

1) z rodzinami uczestników: wizyty domowe, zwiększenie zaufania, ufność                                

w profesjonalizm ośrodka, „Poniedziałki z Rodziną”, Klub Rodzin, 

2)  z MOPS w Łęcznej, OPS-ami, PCPR w Łęcznej , PZAZ w Łęcznej, WTZ                           

w Janowicy i innymi ośrodkami wsparcia na terenie województwa i kraju-  

partnerstwo, projekty, wymiana doświadczeń, zmiana wizerunku                                          

i kształtowanie postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, zmiana 

świadomości, uwrażliwienie na potrzeby, 

3) przy opracowaniu Wojewódzkiego Programu Zatrudnienia Wspieranego                               

i Wspomaganego ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących psychicznie, 

4) jeden raz w miesiącu odbywały się  spotkania w ramach Punktu Konsultacyjno-

Doradczego PROMYK w każdym z pięciu OPS  na terenie Powiatu Łęczyńskiego: 

Gmina Łęczna – łącznie 99 spotkań;  Ludwin- łącznie 38 spotkań; Puchaczów-łącznie 

21 spotkań; Cyców-39; Milejów 21; 

 

Pracownicy ŚDS  w 2018r. korzystali ze szkoleń podnoszących poziom kompetencji 

zawodowych do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Liczba i tematyka odbytych, 

zrealizowanych szkoleń: 

1) Forum Środowiskowych Domów Samopomocy-wymiana doświadczeń, szkolenia 

odpowiadające na potrzeby pracowników, II etap treningu umiejętności społecznych, 

2) Forum Psychiatrii Środowiskowej – konferencja, 

3) Specjalistyczne usługi Opiekuńcze – zajęcia w ramach zespołu samokształceniowego, 

4) Model LEVER – narzędzie certyfikacji wolontariuszy, 

5) Praca terapeutyczna  z osobami z zaburzeniami psychicznymi – szkolenie zewnętrzne, 

6) Trening  wzbogacający wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia treningu 

zachowań społecznych i kształtowania nawyków celowej aktywności Cz.II.- szkolenie 

zewnętrzne, 

7) Rozwój umiejętności komunikacji i współpracy w zespole – Superwizja zespołu, 

8) Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji( AMITY ART); 

 

 Od 2018r. trwają prace nad budową nowej siedziby Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łęcznej. Nieużytkowany budynek starego spichlerza w Podzamczu posłuży 

do sprawowania dziennej opieki nad 60 uczestnikami ŚDS. Zakres przewidzianych w 2018                          

i 2019 roku prac jest bardzo szeroki i ma przystosować budynek do pełnienia nowych funkcji. 

Istniejąca obok spichlerza dobudówka zostanie rozebrana i wybudowana na nowo.                               

W odnowionym obiekcie znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalne i szatniowe, 
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kuchnia i jadalnia. Dla bezpieczeństwa uczestników zajęć w budynku umieszczony będzie 

pokój psychologa i pielęgniarki. W nowym budynku będą do dyspozycji ŚDS 4 mieszkania 

treningowe i 2 pokoje interwencyjne. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji taras do 

odpoczynku. Cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

będzie wyposażony min. w windę. Projekt zapewni niezbędne wyposażenie potrzebne do 

rehabilitacji i prowadzenia zajęć dla uczestników. Wokół budynku powstaną chodniki                             

i miejsca parkingowe. Powstanie nowej siedziby ŚDS możliwe jest środkom pozyskanym                       

w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby 

Środowiskowego Domu Samopomocy”, którego wartość wynosi 4 687 719,73 zł. Inwestycja 

zostanie zrealizowana ze środków własnych gminy Łęczna oraz innych źródeł: 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości                                       

2 538 032,39 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 461 460,43 zł, dofinansowanie                                

z PFRON w wysokości 540 000, 00 zł.  

 Warto podkreślić, iż ŚDS w Łęcznej jest animatorem Partnerstwa na Rzecz Ochrony 

Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Współpracuje ściśle                                         

z Łęczyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w realizacji wielu inicjatyw na 

poziomie lokalnym, ponadlokalnym, krajowym i międzynarodowym. Partnerstwo na Rzecz 

Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego tworzy 37 podmiotów 

współpracujących w 6 obszarach tematycznych: zdrowie, pomoc społeczna, edukacja, 

zatrudnienie, kultura, bezpieczeństwo.  

 

 

 8.2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie: 

 

 Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                                       

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie. Od listopada 2017 roku działalność 

placówki została poszerzona o otwarcie Filii ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. Z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 

Filii ŚDS korzysta obecnie 46 osób z różnymi niepełnosprawnościami (39 osób jest 

dowożonych) z terenu pięciu gmin: Milejów, Łęczna, Cyców, Ludwin i Trawniki. Uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Filii stanowią zróżnicowaną grupę pod względem 

wieku, rodzaju schorzenia oraz stopnia niepełnosprawności.  

W 2018r. ŚDS w Milejowie w ramach prowadzonego specjalistycznego wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin udzielono 586  porad, konsultacji. Udzielał 

ich psycholog i psychiatra. Pomoc psychologiczna obejmowała diagnozę potencjału 

intelektualnego, wsparcie psychologiczne oraz psychoedukację, udzielano też porad                    

w zakresie problemów rodzinnych. Pomoc psychiatryczna obejmowała leczenie 

farmakologiczne oraz monitoring postępów leczenia. 

Ponadto 28 uczestników ŚDS miało możliwość wzięcia udziału w projekcie                             

pn. „Aktywność w każdym wieku- kolejny krok do samodzielności” współfinansowanym ze 

środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób                

z zaburzeniami psychicznymi-niepełnosprawnością intelektualną. W ramach projektu osoby 

niepełnosprawne otrzymują wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz terapeutów                      
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i trenerów pracy. W projekcie PSONI Koło w Milejowie zatrudnia 5 specjalistów oraz                                    

3 osoby niepełnosprawne. 

Pracownicy ośrodka w 2018r.  skorzystali z jednego szkolenia podnoszącego poziom 

kompetencji zawodowych  do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Tematyka 

szkolenia dotyczyła seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi- z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

 

                                    

 9. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Milejowie: 

 

 

 PSONI Koło w Milejowie obecnie obejmuje wsparciem 18 dzieci i młodzieży                           

z różnym rodzajem niepełnosprawności. Są to osoby w wieku od 2 do 18 lat. Od 2006 roku 

stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą                               

w Antoniowie, a od listopada 2017 roku dodatkowo Filię ŚDS łącznie dla 46 dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum 

autyzmu. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób                                    

z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na 

rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego. Obecnie stowarzyszenie skupia łącznie 64 osoby 

niepełnosprawne w różnym wieku. Współpracuje z władzami gminy, realizując projekty                    

z przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej                         

i społecznej. Stowarzyszenie jest również inicjatorem wszelkich działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie Gminy Milejów.  

 

 

 10. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Łęcznej: 

 

Główny cel działalności stowarzyszenia to przywracanie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na najwyższym                               

z możliwych poziomie oraz stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu samopomocowego                      

i sieci oparcia społecznego we współpracy z bliższymi i dalszym otoczeniem społecznym.  

 Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:  

1) organizowanie akcji informacyjnych, szkoleń, konferencji, plenerów malarskich, 

prowadzenie badań, 

2) prowadzenie wsparcia specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego, 

terapeutycznego, interwencji kryzysowej, itp.,  

3) współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzonej 

działalności, 

4) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do prowadzonej 

działalności; Ponadto w ramach stowarzyszenia działają Klub Pacjenta, Klub 

Wolontariatu i Klub Rodzin; 
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 Klub Akacjowa: 

 

 W siedzibie Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych przy ul. Akacjowej 

11 mieści się Klub Akacjowa. To kameralne spotkania w gronie osób, które doświadczały 

rozmaitych kryzysów sytuacyjnych, utraty bliskich, wypadków komunikacyjnych oraz 

choroby psychicznej. Klub oferuje pełne wsparcie, poczucie bezpieczeństwa oraz przyjazną 

atmosferę. Korzystanie z usług Klubu nie wymaga żadnych formalności, odbywa się bez 

skierowania i rejestracji. W ramach Klubu odbywają się cykliczne spotkania o charakterze: 

wspierającym, edukacyjnym, terapeutyczno-wspomagającym, rozwijającym i integrującym. 

Celem spotkań jest: wzmocnienie poczucia własnej wartości, uzyskanie psychicznego 

wsparcia, wymiana doświadczeń, pokonywanie nieśmiałości i zahamowań w kontaktach                   

z innymi, przełamywanie samotności i izolacji, rozwijanie życiowej zaradności oraz 

utworzenie trwale działającej grupy samopomocowej. 

 Na terenie powiatu funkcjonuje  klub samopomocy,  jednak istnieje wyraźna potrzeba 

tworzenia kolejnych, z których najbardziej korzystają osoby chorujące psychicznie. 

Okresowe polepszenie stanu zdrowia, które tym bardziej się utrzymuje, im bardziej osoba jest 

aktywna społecznie i zawodowo, najwięcej korzystają z klubowych form aktywności wokół 

różnych zainteresowań. Te osoby nie potrzebują usprawniania w sprawach codziennej 

samoobsługi, a bardziej oparcia społecznego w odzyskaniu pewności siebie po kryzysie 

psychicznym. Stąd ogromna rola klubów i organizacji samopomocowych w rehabilitacji 

społecznej i aktywizacji zawodowej osób po kryzysie psychicznym oraz wsparciu ich rodzin.  

 

 11. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej: 

 

 Głównym celem tej organizacji pozarządowej jest pomoc osobom uzależnionym od 

alkoholu i innych środków zmieniających świadomość oraz ich rodzinom. Działania centrum 

skupiają się głównie na rodzinie i promowaniu aktywnych form trzeźwego wypoczynku                               

i rekreacji oraz na profilaktyce uzależnień. Stowarzyszenie wspiera rodziny dotknięte 

problemem alkoholowym w odbudowaniu i tworzeniu prawidłowych relacji rodzinnych, we 

właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków, w kształtowaniu wartości i norm 

związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Centrum dociera do bardzo szerokiej grupy 

ludzi, obejmując swoim działaniem ludzi wychodzących z uzależnień, stanowiąc znakomite 

uzupełnienie działań podejmowanych przez profesjonalistów prowadzących leczenie 

odwykowe, przebywających w środowisku zagrożonym powstaniem uzależnienia oraz 

społeczność lokalną.  

 Przy centrum w okresie od 01.02.2018r. do 30.11.2018r. w pierwszy i trzeci piątek                  

w godz. 1800– 2000 działał Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych od 

alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin. Działalność punktu sfinansowana była ze 

środków Gminy Łęczna w ramach realizacji zadania „Zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy 

psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe”. Dodatkowo                           

w terminach 01.02 – 30.06.2018r. oraz 01.09. – 30.11.2018r. w każdy drugi i czwarty piątek 
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miesiąca w godz. 1700– 2000 w ramach działającego punktu stowarzyszenie organizowało 

dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin warsztatowe 

spotkania tematyczne.  

 

 12. Ośrodki Pomocy Społecznej: 

 

 Ośrodki pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi samorządów gminnych, 

realizującymi statutowo zadania gmin w zakresie pomocy społecznej. Na terenie Powiatu 

Łęczyńskiego działa 1 miejski (Łęczna) i 5 gminnych ośrodków pomocy społecznej (Ludwin, 

Spiczyn, Milejów, Puchaczów, Cyców). Wśród głównych grup osób objętych pomocą tychże 

jednostek są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Wachlarz 

świadczeń udzielanych przez w/w jednostki tej grupie mieszkańców powiatu realizowany jest 

w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i ustawę              

z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.  

 Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Łęczyńskiego szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych ogółem, z wyróżnieniem osób 

dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, korzystających ze stałych form pomocy społecznej, 

kształtuje się następująco:  

 

1. Ilość osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej                   

i ustawy o świadczeniach rodzinnych:  

 

 

Rok 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej: 
 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne formy 

pomocy 

Jakie? 

 

 

2018 

 

0 

 

 

0 

 

5 

 

5 

 

31 

 

11 

 

0 

Pomoc 

rzeczowa                               

w formie 

żywności                 

z Banku 

Żywności 

 

W 2018r. pracownicy socjalni prowadzili szeroko rozumianą pracę socjalną                                        

w środowisku, również w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, klientami MOPS                   

w Łęcznej (przede wszystkim są to osoby kierowane na zajęcia do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łęcznej). Poza praca socjalną przyznawane były osobom z zaburzeniami 

psychicznymi świadczenia pieniężne, jeżeli tylko osoba kwalifikowała się do otrzymania 

takiej formy wsparcia z kryterium dochodowego. 

Ponadto osoby z zaburzeniami psychicznymi były objęte wsparciem w formie pomocy 

rzeczowej, korzystali z Banku żywności, gdzie otrzymywali pomoc w formie żywności 
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trwałej, ponadto osoby brały udział w programie z zakresu dożywiania, otrzymując zasiłki 

celowe jednorazowe na zakup żywności i sporządzenie posiłków z wieloletniego programu 

wsparcia finansowego gminy  w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

na lata 2014-2020”. 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie: 
 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

Jakie? 

2018 7 

 

2 3 4 7 5 1 - 

 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie: 
 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyj

ne 

Inne formy 

pomocy 

Jakie? 

2018 13 

 

1 4 4 18 23 2 Schronienie, 

DPS 

 

 

        

 

 

 

Rok 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie: 
 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

Jakie? 

2018 7 1 15 14 7 10 2 0 

 

 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie: 
 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

Jakie? 

2018 12 1 7 0 7 19 2 
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2. Liczba dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami 

psychicznymi objętych pomocą i wsparciem ośrodków pomocy społecznej                          

z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 
Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2018 
 

- - - - - - - 

 

*MOPS w Łęcznej nie posiada informacji o liczbie dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem 

umysłowym i schorzeniami psychicznymi, gdyż w systemie komputerowym tut. ośrodek ma wykazaną 

ogólna liczbę osób niepełnosprawnych, bez wyróżnienia symbolu przyczyny niepełnosprawności. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie 
Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2018 
 

3 1 0 1 0 0 0 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie: 
Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2018 
 

6 5 8 8 - - 11 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie: 
Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2018 

 

2 4 3 2 0 0 6 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie 
Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2018 

 

2 

 

0 1 1 0 0 2 

 

Dominującą formą pomocy świadczoną przez ośrodki pomocy społecznej była praca 

socjalna oraz świadczenia finansowe, które były drugą dominującą formą pomocy 

przyznawanej osobom z zaburzeniami psychicznymi. W/w osoby korzystały także z pomocy 

rzeczowej, refundacji posiłku, czy udziału w programach z zakresu dożywiania. Ośrodki 

widzą potrzebę stworzenia sieci specjalistycznych usług opiekuńczych, lokalnej sieci 

wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w celu niwelowania trudności                      

w funkcjonowaniu społecznym oraz inicjowania i organizowania działań mających na celu 

integrację w środowisku osób sprawnych.  

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie: 

 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, 

dzięki współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej w ośrodku                            

w funkcjonuje Punkt Konsultacyjno - Doradczy „Promyk”. W ramach działalności Punktu 

pracownicy socjalni ops mogą liczyć na wsparcie merytoryczne pracowników ŚDS, którzy od 

lat pomagają, aktywizują, edukują osoby chorujące psychicznie, ich rodziny oraz środowisko 

lokalne. Cel działania Punktu to m.in.: 

1) pierwszy kontakt z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami, 

2) konsultacje dotyczące sposobu dalszej pracy z rodziną i środowiskiem, 

3) wymiana informacji pomiędzy konsultantem/opiekunem gminy i pracownikami 

socjalnymi OPS, 

4) wizyty domowe w celu przekazania informacji o ŚDS, motywowanie do leczenia                 

i kontaktu z lekarzem psychiatrą, funkcjonowanie osoby w rodzinie i środowisku, 

wstępna diagnoza i ustalenie konsultacji ze specjalistą, 

5) koordynowanie działań wobec osoby chorej i jej rodziny, 

6) wpływanie na zmianę postrzegania osoby chorującej psychicznie i jej rodziny, 

7) doskonalenie systemu wsparcia na terenie Powiatu Łęczyńskiego. 

Osoby zainteresowane mogą: 

1) skorzystać z indywidualnej porady konsultanta z zakresu chorób psychicznych, 

2) uzyskać wsparcie w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji związanych                      

z chorobą w najbliższym otoczeniu, 
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3) otrzymać informację o dostępnych formach pomocy medycznej, socjalnej, 

zawodowej, bądź innej, 

4) uzyskać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, ich rodzajów, czynników 

psychospołecznych oddziałujących na ich przebieg, itp.; 

W 2018r. w ramach Punkt udzielono 4 porad, konsultacji. 

 

Ponadto w 2018r. pracownicy ops skorzystali z jednego szkolenia podnoszącego 

poziom kompetencji zawodowych  do pracy  z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 

którego organizatorem było Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pt.: „Systemowość 

w ochronie zdrowia psychicznego”. 

 

 13.  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej:  

 

 Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ukierunkowane są przede wszystkim 

na pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia, zgodnie                               

z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 

dnia 27.05.2014r. rodzaj wsparcia kierowanego do poszczególnych osób bezrobotnych jest 

uzależniony od ustalonego dla nich profilu pomocy. To rozwiązanie zostało wprowadzone                               

w życie nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Urząd Pracy 

niezwłocznie po rejestracji ustala dla osoby bezrobotnej profil pomocy, oznaczający 

właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. 

Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy 

sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego 

od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.  

Określając oddalenie bezrobotnego od rynku pracy powiatowy urząd pracy bierze pod uwagę 

czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności: 

1) wiek, 

2) płeć, poziom wykształcenia,  

3) umiejętności,  

4) uprawnienia, 

5) doświadczenie zawodowe,  

6) czas pozostawania bez pracy,  

7) miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy,  

8) dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy                      

i pracodawcami; 

 Określając gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy powiatowy urząd pracy 

bierze pod uwagę czynniki wskazujące na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy,                       

w szczególności:  

1) zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy, 

2) gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy,  

3) dyspozycyjność,  

4) powody skłaniające do podjęcia pracy,  

5) powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy,  
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6) dotychczasową oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, 

innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami; 

 

Ustawa wprowadziła trzy profile pomocy:  

I profil pomocy - przewidziany dla osób aktywnych: 

Formy pomocy stosowane w tym profilu: pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych 

przypadkach z poradnictwo zawodowe oraz formy pomocy określone w art. 40 ust. 1 i 3a,                   

art. 45. art. 46 ust. 1 pkt2, art. 60b, art. 61e pkt. 2, art. 66k-66n ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:  

1) udział w szkoleniu grupowym, 

2)  finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji, 

3) zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania,  

4) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  

5) świadczenie aktywizacyjne dla osób powracających do pracy po okresie opieki nad 

dzieckiem lub osobą zależną,  

6) pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  

7) bon szkoleniowy dla osób do 30 roku życia,  

8) bon stażowy dla osób do 30 roku życia,  

9) bon na zatrudnienie dla osób do 30 roku życia,  

10) bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia; 

 

II profil pomocy - przewidziany dla osób wymagających wsparcia: 

 Formy pomocy stosowane w tym profilu: usługi i instrumenty rynku pracy, działania 

aktywizacyjne zlecone, oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja                         

i Integracja.  

 

III profil pomocy - dla osób oddalonych od rynku pracy: 

 Formy pomocy stosowane w tym profilu: Program Aktywizacja i Integracja, działania 

aktywizacyjne zlecone, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego                          

u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, oraz 

w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.  

Pomoc przewidziana w ramach profilu pomocy jest realizowana przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Łęcznej na podstawie przygotowanego z bezrobotnym indywidualnego planu 

działania – IPD.  

 Złożoność problemów związanych z pracą zawodową, wobec których staje człowiek 

po kryzysach psychicznych przekracza, w wielu przypadkach, możliwości samodzielnego ich 

rozwiązywania. W związku z tym każda rejestrująca się w Urzędzie Pracy osoba jest 

informowana o możliwości skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego.  

W 2018r. jedna osoba z zaburzeniami psychicznymi została objęta usługą poradnictwa 

zawodowego  i odbyła staż zawodowy w ramach projektu pozakonkursowego                                 

pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim III” 

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie Inicjatyw na rzecz zatrudnienie ludzi młodych w  ramach                  

POWER współfinansowanego z UE w ramach EFS. Usługa doradztwa zawodowego objęła: 
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1) analizę informacji o bezrobotnym z uwzględnieniem jego doświadczenia 

zawodowego,   kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji 

zawodowych, sytuacji materialnej i rodzinnej, mających wpływ na rozwiązanie 

problemu zawodowego,  

2) umiejętność budowania własnego wizerunku w relacjach zawodowych oraz 

wykorzystanie swojego potencjału w kontaktach z pracodawcą;  

Ponadto w 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej w ramach realizowanych  

projektów ze środków budżetu państwa, środków zewnętrznych, Unii Europejskiej (zadania 

realizowane z FP oraz RPO i  POWER): 

1) zawarł umowę z pracodawcą na zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej w ramach 

prac interwencyjnych oraz na zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej w ramach 

doposażenia stanowiska; 

2) 9 osób skierował na staż zawodowy, w tym 1 z zaburzeniami psychicznymi                              

(z zapewnieniem zatrudnienia), 

3) 1 osoba otrzymała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

4) 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie, 

5) 5 osób skierowano na szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe pracowników                          

w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są grupą osób defaworyzowanych na rynku pracy. 

Napotykają one wiele trudności, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia oraz 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z jednej strony pracodawcy mają obawy przed 

zatrudnianiem takich osób, a z drugiej strony stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie 

sprzyjają bierności zawodowej tych osób.  

  

  

 14. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej: 

 

 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej jest największym zakładem 

tego typu w woj. lubelskim. Umożliwia zatrudnienie osobom niepełnosprawnym 

wymagającym szczególnych warunków pracy. W PZAZ według wytycznych ustawy                            

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 

sierpnia 1997r. mogą znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczonym znacznym oraz 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie 

umysłowe lub chorobę psychiczną. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest ogółem 87 

osoby, z czego 65 stanowią osoby niepełnosprawne. Pracownicy posiadający orzeczenie                           

o stopniu niepełnosprawności zatrudnieni są na 0,55 etatu oraz 0,8 i pracują na stanowiskach 

produkcyjnych, w administracji oraz zajmują się obsługą barku. Głównym profilem 

działalności zakładu jest gastronomia. PZAZ specjalizuje się w żywieniu zbiorowym, 

przygotowuje całodzienne wyżywienie dla pacjentów szpitala, zakładów leczniczych i innych 

placówek. Organizuje przyjęcia, świadczy usługi cateringowe.  

 Pracownicy z niepełnosprawnością mają zagwarantowaną rehabilitację zawodową, 

społeczną i leczniczą oraz inne formy wsparcia. Podejmowane są działania mające na celu 

wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, 
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kursach. Równolegle z rehabilitacją prowadzone są działania społeczne: nauka 

samodzielnego załatwiania spraw urzędowych, udział w imprezach sportowych, kulturalnych, 

integracyjnych (wycieczki, kino, teatr, filharmonia, zajęcia taneczne, hipoterapia), rozwijanie 

zainteresowań (poezja, proza, malowanie, rękodzieło artystyczne).  

 PZAZ zachęca i angażuje do dzielenia się swoimi sukcesami na płaszczyźnie 

społecznej poprzez udział w konkursach i wystawach. Prowadzi terapię, poradnictwo 

medyczne, psychologiczne, psychiatryczne, doradztwo zawodowe, dodatkowo pracownicy 

korzystają z masażu i zajęć z fizjoterapeutą. Z działaniami rehabilitacyjnymi prowadzone są 

zajęcia o charakterze edukacyjnym: porady dietetyka, trening dbania o własne zdrowie, 

edukacja zdrowotna, poznawanie metod niekonwencjonalnego leczenia. Wszystkie 

podejmowane działania mają na celu: - przygotowanie pracowników do podjęcia zatrudnienia 

na otwartym rynku pracy oraz przełamywaniu barier mentalnych, psychicznych i ruchowych 

osób z niepełnosprawnością, - utrzymanie stabilnego stanu zdrowia zatrudnionych 

pracowników, interwencje natychmiastowe w przypadku pojawienia się nawrotów choroby,  

rozwijanie pasji i zainteresowań osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w PZAZ, 

samodzielności i obowiązkowości w wykonywaniu zadań pracowniczych na stanowiskach 

pracy, - poprawę funkcjonowania społecznego – samodzielności, wyjścia z domu, bycia 

potrzebnym, przełamywania i stereotypów, kształtowanie pozytywnego obrazu pracownika 

niepełnosprawnego, integrację ze środowiskiem lokalnym, - usamodzielnienie finansowe, 

poprawę sytuacji materialno - bytowej, - znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, - 

zaspokojenie potrzeb społecznych - samorealizacji, akceptacji, przynależności do grupy, 

wymiany doświadczeń, - tworzenie w zakładzie grup samopomocowych łączących osoby                

z niepełnosprawnością o podobnych schorzeniach i problemach. 

 PZAZ w 2018r. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego                         

Sp. z o. o.  realizował projekt pn. „Kamienie milowe w rehabilitacji społeczno-zawodowej 

osób z  niepełnosprawnością”. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób                         

z niepełnosprawnością z terenu powiatu łęczyńskiego i zwiększenie ich udziału w życiu 

społecznym i zawodowym. W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość odbycia m.in. 

szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie pracownika utrzymania zieleni miejskiej,  

pracownika remontowo - budowlanego a po zakończeniu szkolenia - płatne staże zawodowe 

w Łęczyńskiej Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych lub na otwartym rynku pracy. 

 

 

15. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Pod dobrym adresem” 

 

 W 2018 roku PZAZ w Łęcznej podjął się realizacji projektu, którego celem było 

utworzenie Łęczyńskiej Spółdzielnia Socjalnej Osób Prawnych. W powołanie Łęczyńskiej 

Spółdzielni Socjalnej „Pod dobrym adresem” zaangażowały się władze Powiatu 

Łęczyńskiego oraz miasta Łęczna. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 

Społecznej „Modrzew” w Świdniku oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, spółdzielnia otrzymała łącznie wsparcie finansowe w kwocie 400 000 zł 

na zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń. Z tej kwoty 280 tys. pochodziło ze środków 

PFRON, a 120 tys. z bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy                        

w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
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Społecznej". Założycielami spółdzielni są być Powiat Łęczyński i Gmina Łęczna. Udział 

własny samorządów wyniósł po 5 tys. zł. W celu profesjonalnego świadczenia 

zaplanowanych usług spółdzielnia do końca 2018 roku zostanie wyposażona w odpowiedni 

sprzęt spełniający standardy wymagań bezpieczeństwa. Spółdzielnia zatrudnia 10-13 osób, 

głównie osoby niepełnosprawne. Jej działalność jest odpowiedzią na rosnące 

zapotrzebowanie rynku pracy na zagospodarowanie osób defaworyzowanych, które nie były 

aktywne zawodowo. Są to osoby, które nie mogą odnaleźć się na rynku pracy i szybko tracą 

zatrudnienie u normalnych pracodawców, a ich niepełnosprawność nie klasyfikuje do 

zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Spółdzielnia socjalna jako 

przedsiębiorstwo społeczne ma za zadanie dać szansę osobom zagrożonym marginalizacją 

społeczną z powodu bezrobocia lub swojej niepełnosprawności na aktywizację społeczną                   

i zawodową, na integrację oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.                                        

W odróżnieniu od prac interwencyjnych, w spółdzielni socjalnej pracownicy stają się 

współodpowiedzialni za gospodarowanie. 

 Od października 2018r. Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem” rozpoczęła 

przyjmowanie zleceń po bardzo konkurencyjnych cenach. Spółdzielnia Socjalna „Pod 

dobrym adresem” oferuje usługi w zakresie: - sprzątania klatek schodowych i piwnic, - 

sprzątania mieszkań osób indywidualnych, - mycia okien, - czyszczenia, mycia nagrobków, 

dekorowania kwiatami i zniczami, usług opiekuńczych, opieki nad osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania w tym zakupy, sprzątanie, - kompleksowej 

pielęgnacji terenów zielonych, - koszenia trawników w ogrodach przydomowych i parkach, - 

grabienia liści, pielenia ręcznego, - porządkowania podwórek i ogrodów, - sprzątania dużych 

powierzchni przy pomocy specjalistycznych maszyn (szorowanie, mycie i polerowanie) prac 

remontowo-budowlanych, - odśnieżania, - transportu małych gabarytów, przewożenia 

sprzętów i urządzeń, - rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę, - zamówienia i dowozu 

posiłków z „Kuchni od Serca” ul. Krasnystawska 52 w Łęcznej;  

 Działalność spółdzielni jest skierowana do lokalnych mieszkańców i instytucji. Jej 

siedziba mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, przy ul. 

Staszica 9, a baza sprzętowa zlokalizowana została w budynkach należących do Zarządu 

Dróg Powiatowych w Łęcznej. Powołanie spółdzielni jest doskonałym uzupełnieniem dla 

funkcjonujących już struktur pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna może np. zatrudniać 

osoby wcześniej przygotowywane do pracy m.in. przy wsparciu PUP, OPS, PCPR. Możliwe 

jest też zlecanie pewnych usług z ramienia PCPR/OPS na rzecz spółdzielni.  

 

 

  16. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej: 

 

 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej to publiczna placówka oświatowa 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30. Organem prowadzącym jest 

Powiat Łęczyński. Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Litewskiej 16 na terenie 

zabytkowego parku. Uczęszczają do niego dzieci i młodzież realizująca obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki w wieku od 3 do 24 roku życia,                 

z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i autyzmem oraz 

od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.  
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Zadaniem ośrodka jest: 

1) realizacja obowiązku szkolnego i nauki dla dzieci ze sprzężonymi niepełno 

sprawnościami, 

2)  organizacja i prowadzenie form oddziaływań terapeutycznych,  

3) działalność wspierająca rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych                

i edukacyjnych, szkolenie pracowników ośrodka, rodziców wychowanków i innych 

osób zainteresowanych, działalność popularyzatorska dotycząca dzieci głęboko 

upośledzonych umysłowo,  

4) utrzymywanie kontaktów i współpraca z osobami, ośrodkami, instytucjami 

5)  zajmującymi się problemami dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim               

i ze sprzężonymi niepełno sprawnościami;  

 Placówka dysponuje pięcioma salami do zajęć edukacyjno-terapeutycznych                             

i rewalidacyjno-wychowawczych, salą rehabilitacyjną, gabinetem psychologa i logopedy, 

pomieszczeniem do zajęć indywidualnych i wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

Wszystkie sale są wyposażone optymalnie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. W ośrodku 

funkcjonuje 5 grup: dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dwie grupy edukacyjno-

terapeutyczne dla dzieci i młodzieży realizującej podstawę programową szkoły podstawowej 

oraz jedna grupa edukacyjnoterapeutyczna realizująca podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. W pięciu grupach uczy się, ćwiczy i bawi 20 wychowanków.                        

W 2018r. zrealizowano:  

1) zajęcia  edukacyjno-terapeutyczne: 25 godzin tygodniowo w 3 grupach (12 

wychowanków), 

2) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze: 20 godzin tygodniowo w 3 zespołach                                      

(9 wychowanków), 

3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  indywidualne: 10 godzin zajęć w tygodniu z 1 

wychowankiem, 

4) terapię wczesnego wspomagania rozwoju 12 dzieci po 2 godziny w tygodniu; 

 Ośrodek wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji rodzicielskich                                  

i wychowawczych poprzez:  

1) organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów, 

2) organizowanie systematycznych konsultacji,  

3) organizowanie zajęć otwartych,  

4) uwzględnianie problemów zgłaszanych przez rodziców w planowaniu celów                        

i metod terapii,  

5) prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców;  

 Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej wspólnie z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach otrzymanego przez Powiat Łęczyński 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne 

i zdrowotne, realizują od 01.04.2018r. do 31.12.2019r. projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Rodzin 

w Powiecie Łęczyńskim”.  

 Adresatami działań są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami (22 os.) i same dzieci 

(22 os.) będące podopiecznymi ORW w Łęcznej, rodzice i opiekunowie sprawujący pieczę 

zastępczą (51 os.) wraz z ich dziećmi (70 os.), którzy są pod kuratelą PCPR w Łęcznej. 
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Ponadto wszystkie osoby z obszaru powiatu, które spełniają warunki przynależności do grupy 

osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia, 

niepełnosprawność, niskie dochody, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego.  

 W ramach w/w  projektu  w 2018r. zostały  zakupione urządzenia i wyposażenie dla 

obydwu jednostek: w PCPR w Łęcznej wyposażona została sala terapeutyczna służącą także 

spotkaniom z rodzicami. Natomiast dla ORW w Łęcznej zostały zakupione sprzęty                                             

i urządzenia, pomoce dydaktyczno -rehabilitacyjne do prowadzenia terapii sensorycznej. 

Zakupiony został także zestaw urządzeń wraz z e-słuchawkami do prowadzenie dźwiękowej 

stymulacji sensorycznej, który jest wykorzystywany przez przeszkolony personel ORW do 

świadczenia tej nowoczesnej formy terapii, skierowanej m.in. do dzieci z autyzmem.  

 Ponadto podopieczni ORW w Łęcznej do końca 2019r., będą mogli skorzystać                            

z następujących form wsparcia: hortiterapii, terapii sensorycznej, dźwiękowej stymulacji 

sensorycznej oraz specjalistycznej pomocy psychiatry, psychoterapeuty, seksuologa, 

dietetyka osób  z niepełnosprawnościami. 

 

 

 17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej:  

 

 Na terenie Powiatu Łęczyńskiego funkcjonuje jedna Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Łęcznej. Poradnia obejmuje bezpłatną opieką psychologiczną, pedagogiczną                             

i logopedyczną dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu. Placówka oświatowa oferuje badania diagnostyczne, 

poradnictwo, oddziaływania psychoedukacyjne i terapeutyczne grupowe i indywidualne 

skierowane do dzieci, młodzieży oraz rodziców. Po badaniach diagnostycznych poradnia 

wydaje opinię psychologiczno- pedagogiczną zawierającą diagnozę oraz zalecenia dotyczące 

postępowania z dzieckiem w domu, przedszkolu lub szkole.  

 W poradni działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie:  

1) kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej 

społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 

2) indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, 

których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola 

lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej, 

3) indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan uniemożliwia lub 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

4) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych                          

w stopniu głębokim, 

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;  

Ponadto w poradni prowadzono: 

1) dla rodziców i dzieci zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół 

obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z opóźnionym rozwojem 

psychoruchowym i dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.  W terapii dzieci 

stosowane są różne formy i metody pracy. Wczesne wspomaganie rozwoju 
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dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na 

celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do chwili ich 

ustąpienia, ale nie dłużej niż do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole 

podstawowej, 

2) warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych - zajęcia prowadzone przez 

psychologa-doradcę zawodowego i adresowane do dzieci wykazujących problemy 

w zakresie funkcjonowania społecznego (m.in. dla dzieci nieśmiałych, 

wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji 

rówieśniczych), 

3) treapię integracji sensorycznej – w marcu 2018r. otwarta została świetnie 

wyposażona sala terapii sensorycznej, 

4) zajęcia pn.„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- program obejmuje 10 

spotkań, podczas których min. poruszane są zagadnienia: w jaki sposób 

rozmawiać i akceptować uczucia, jak stawiać dziecku granice, co zrobić, aby 

dziecko chciało współpracować z rodzicam, w jaki sposób modyfikować 

niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka, jak zachęcać dziecko do 

większej samodzielności, jak pomóc dziecku uwolnić się od grania narzuconych 

ról w domu i w szkole, w jaki sposób chwalić dziecko i budować adekwatne 

poczucie własnej wartości; 

 

 

 

REALIZACJA CEL GŁÓWNEGO  2 

 

 

 2. W zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegnia stygmatyzacji                            

i dyskryminacji osób  z zaburzeniami psychicznymi poprzez:  

2.1. Opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku osób 

z zaburzeniami psychicznymi wśród lokalnej społeczności.  

2.2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności 

respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 Stygmatyzacja jest przyczyną wykluczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne 

z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. U jej podłoża leżą ignorancja, stereotypy, lęk, 

niewiedza i wrogość. Stygmatyzacja należy do jednej z najważniejszych barier przed 

integracją społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi. Choroby psychiczne uważane są                              

w Polsce za wstydliwe, a osoby chorujące uważane są za nieprzewidywalne i z tego powodu 

traktowane są z dystansem. Duże rozpowszechnienie takich przekonań i wynikających z nich 

zachować to jeden z elementów problemu. Inny, bardzo ważny element, stanowi samoocena                              

i przekonanie o samym sobie osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. 

„Autostygmatyzacja” objawia się ukrywaniem swojej osoby z obawy przed odtrąceniem, co 

nierozerwalnie wiąże się z obniżeniem poczucia własnej wartości, skuteczności i całkowitą 

rezygnacją z uczestnictwa w życiu społecznym. 
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 W celu zapobiegania dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorujących psychicznie                

w 2018r. zostały podjęte działania z obszaru edukacji oraz promowania i ułatwiania kontaktu 

z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne. Zadania te polegały na podjęciu działań 

zmierzających do kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych 

postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania 

ich dyskryminacji. Zadania te realizowane były przez różnorodne akcje informacyjne,  

wydarzenia integracyjne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe, które miały na celu 

umożliwienie i ułatwienie kontaktu osób zdrowych z chorującymi: 

 

1. W dniu 01.03.2018r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy odbyła się 

Konferencja „Integracja Środowisk”. Organizatorem  było Polskie Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej. Na konferencję 

Zarząd Koła zaprosił osoby reprezentujące różne środowiska, tj. samorządy, szkoły, 

ludzi biznesu, polityków, przedsiębiorców, sympatyków Łęczyńskiego Koła, 

przedstawicieli mediów.   

2. Uczestnicy WTZ w Janowicy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób                   

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej: 

1) w dniu 25.05.2018r. wzięli udział w Pikniku Rodzinnym, którego organizatorami byli 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PCPR w Łęcznej oraz Zespół Interdysyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej; 

2) tworzący Grupę teatralną „Figiel” i zespół „Bębnoludy” występowali przed uczniami  

Szkoły Podstawowej w Białce; 

3) w dniu 18.06.2018 r. gościli grupę sześciolatków ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

Papieża Jana Pawła II w Łęcznej. Była to okazja by pokazać najmłodszym uczniom 

czym jest niepełnosprawność intelektualna, że nie jest to choroba, którą można się 

zarazić, lecz stan który można doskonalić; 

4) tworzący Zespół Bębnoludy byli gośćmi Ogólnopolskiego Podkarpackiego „XIII 

Pożegnania Lata” w Iwoniczu -w spotkaniu uczestniczyły osoby niepełnosprawne                  

z woj. małopolskiego, lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego; 

5) wraz z zespołem teatralnym „Figiel” uczestniczyli w XVI Międzynarodowym 

Przeglądzie Teatrów w Tczewie – był to czas wspaniałej zabawy, spotkań ze 

znajomymi i uczestnikami z innych Kół PSONI, oglądania różnych spektakli. 

Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 

SOSW w Tczewie; 

6) w dniu 27.09.2018r. wzięli udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej pod hasłem „VII 

Olimpiada Równych Szans”. Organizatorem zawodów sportowych było Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                              

w Milejowie. Cała impreza odbyła się w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie. Celem 

akcji było promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a dzięki 

sportowej rywalizacji uczestnicy doświadczyli pozytywnych emocji, poczucia 

sukcesu, wspólnoty, co korzystnie wpływa na przebieg ich rehabilitacji społecznej; 

7) w dniach 22-25.10.2018r. odbyły się cykle spotkań sieciujących dla Warsztatów 

Terapii Zajęciowej. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                   

w Lublinie.  Spotkanie przeznaczone było dla pracowników WTZ pracujących                         
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z osobami niepełnosprawnymi. . Tematem spotkania było "Wypalenie zawodowe"; 

8) w dniu 26.10.2018r. w Puchaczowie, wzięli udział w pierwszym Gminnym Dniu 

Seniora. Uroczystość zorganizowana została przez Dzienny Dom „Senior-Wigor”                  

w Bogdance oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie; 

9) w dniu 16.11.2018r. zaprezentowali społeczności szkolnej w Zespole Szkół                       

w Urszulinie  spektakl pt. „Bezdenna sadzawka” przygotowany na podstawie jednej              

z legend Ziemi Łęczyńskiej, a przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik Warsztatu                

w jednej osobie p. Maria Lisek-Zięba przybliżyła zakres działalności stowarzyszenia         

i WTZ. Ponadto społeczność szkolna przeprowadziła zbiórkę pieniędzy aby wesprzeć 

inicjatywę podjętą przez Zarząd Koła jaką jest rozbudowa ośrodka o mieszkania dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną; 

10)  w dniach 30.11.-01.12.2018r.  w Lublinie wzięli udział w  Spotkaniach                                              

z Piosenką Nieprzetartego Szlaku. Festiwal odbył się po raz 21 i miał charakter 

międzynarodowy. Przeglądy i festiwale dla osób niepełnosprawnych są bardzo ważne. 

Pokazują one społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością potrafią być 

profesjonalistami w występach na scenie. Jest to także swoista integracja ze 

środowiskiem; 

11)  w dniach 21.03.2018r., 26.03.2018r. I 14.12.2018r. zorganizowali  kiermasz 

wykonanych własnoręcznie prac bożonarodzeniowych oraz udali się do Zarządu 

Kopalni Węgla Lubelskiego „Bogdanka” S.A. z życzeniami świątecznymi; 

12)  uczestniczyli w uroczystych spotkaniach wigilijnych w Fundacji Banku Żywności                         

w Lublinie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nadrybiu, u seniorów w Domu Senior 

Wigor w Bogdance; 

3. W dniu  06.04.2018r.  obchodzony był już z kolejny raz Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu. Z tej okazji odbył się Festyn integracyjny pod hasłem "Świat 

- przyjaciel nas wszystkich" pod honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego                           

i Burmistrza Miasta Łęczna. Organizatorem  Dnia Autyzmu był ORW w Łęcznej, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej,Centrum Kultury w Łęcznej oraz 

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży SIGNUM; 

4. W dniu 28.09.2018r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy gościli w Filii 

nr 3 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej na zajęciach z biblioterapii. 

Tematem spotkania była ,,Jesień melancholijna”. Czytano poezję Leśmiana, Tuwima, 

Poświatowskiej itd.; 

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej w dniu 28.10.2018r. zorganizował 

,,Święto Rodzin”- cykliczną uroczystość w ramach Obchodów Światowego Dnia 

Zdrowia Psychicznego. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Starosta Łęczyński, 

dyrektorzy instytucji samorządowych Powiatu Łęczyńskiego, kierownicy jednostek 

samorządowych pomocy społecznej powiatu, dyrektorzy przedszkoli, partnerzy, 

członkowie Klubu Akacjowa, uczestnicy i ich rodziny. Celem spotkania było 

pokazanie środowisku lokalnemu, a zwłaszcza rodzinom uczestników ich osiągnięć 

podczas pobytu w ŚDS. Służy promocji zdrowia, edukacji i włączeniu osób                

z zaburzeniami psychicznymi do społeczności lokalnej; 

6.  Pracownicy PCPR w Łęcznej i ŚDS w Łęcznej w 2018r. wzięli udział w cyklu 

spotkań sieciujących w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób 
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ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”, którego celem jest 

stworzenie w województwie lubelskim sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze 

schorzeniami psychicznymi poprzez doradztwo, terapię i działania z zakresu pomocy 

społecznej, kierującej się zasadą zachowania samodzielności osób z doświadczeniem 

psychiatrycznym. Projekt dofinansowany jest ze środków Aktion Mensch e.V.                                       

i realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju 

Związkowego Bawarii (Niemcy). W spotkaniach  brali udział przedstawiciele 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup samopomocowych 

zajmujących się obszarem opieki psychiatrycznej na Lubelszczyźnie: 

1) w dniu 27.03.2018r. w Hotelu Victoria w Lublinie przedstawione zostały: 

a) bieżące działania sieci wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami 

psychicznymi w woj. lubelskim, 

b) prezentacja  „Rehabilitacja psychiatryczna - cele, zadania i rodzaje" - dr hab. Beaty 

Pawłowskiej z II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie, 

c) plany dotyczące udzielania wstępnych konsultacji dla klientów i członków ich rodzin 

oraz pracy grupy ekspertów z woj. lubelskiego; 

2) w dniu 23.05.2018r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące 

przedstawienia bieżących działań sieci wsparcia. W spotkaniu udział wzięli 

przedstawiciele z Niemiec PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband 

Bayern e.V. Zaprezentowane zostały formy oddziaływań, które przeprowadzono                          

w różnych częściach województwa lubelskiego na rzecz tworzenia ruchów 

samopomocowych dla osób ze schorzeniami psychicznymi oraz ich rodzin, 

3) w dniu 18.06.2018r.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego                                     

w Lublinie, 

4) w dniu 12.09.2018r. odbyło się kolejne spotkanie sieci, które dotyczyło projektu  

ustawy o Centrum Usług Społecznych, 

5) w dniu  25.10.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego                                         

w Lublinie odbyło się  spotkanie, którego celem było omówienie bieżących działań 

Sieci oraz zaprezentowanie założeń: 

a) Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa 

Lubelskiego na lata 2018-2022, przez pracownika z Departamentu Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 

b) projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących 

psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” przez 

koordynatora merytorycznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej                      

w Lublinie, 

c) działań prowadzonych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego w Chełmie przez 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego                                  

w Chełmie; 

7. W dniu 27.09.2018r. w Szkole Podstawowej w Łańcuchowie odbyła się ,,VII 

Olimpiada Równych Szans Milejów 2018”, której organizatorem było Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                             

w Milejowie. Rozgrywki odbywały się w następujących dyscyplinach sportowych: 
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rzut do celu, bieg na czas, puzzle olimpijskie, czy strzał na bramkę. Celem imprezy 

było promowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, ich 

integrację. Dzięki sportowej rywalizacji uczestnicy doświadczyli pozytywnych 

emocji, odnieśli swoje małe sukcesy; 

8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                   

w Milejowie było organizatorem ,,Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

Milejów 2018”, który odbył się w dniu 25.10.2018r. W przeglądzie wzięły udział 

osoby niepełnosprawne z terenu powiatu łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego                  

i włodawskiego. Celem przeglądu była prezentacja twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych  z dziedziny: teatru, muzyki, malarstwa, poezji i prozy; 

9. W kwietniu 2018r. PUP w Łęcznej zorganizował kolejną edycję Targów Pracy,                        

w trakcie której informowano pracodawców o możliwości i korzyściach                                           

z zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi; 

10. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej  

w 2018r. przekazał dotacje dla organizacji pozarządowych oraz pomiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                       

i o wolontariacie na następujące zadania: 

1) Festyn integracyjny „Świat -przyjaciel nas wszystkich” - Stowarzyszenie na rzecz 

dzieci i młodzieży  SIGNUM - dotacja w wysokości 1 600 zł z zakresu kultury; 

2) Festyn Twórczości Artystycznej Dzień Integracji 2018 Stowarzyszenie na rzecz 

wspierania rozwoju dzieci i młodzieży FORTITUDO – dotacja  w wysokości 1 100 zł 

z zakresu kultury; 

3) Organizowanie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia 

Uczniowski Klub Sportowy Banita Milejów wśród mieszkańców Powiatu 

Łęczyńskiego „Żyj zdrowo” - dotacja w wysokości 1 260 zł z zakresu Kultura 

fizyczna i sport; 

11. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gminnych placówek oświatowych z terenu 

Gminy Łęczna  w ramach działającego przy PCPR w Łęcznej Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych: 

1) specjalista ds. profilaktyki i uzależnień w m-cu listopadzie 2018r.  przeprowadził 

zajęcia profilaktyczne  z uczniami  klas VI-VIII  oraz klas  III gimnazjum  w łącznym 

wymiarze   10 godz. dydaktycznych. Głównym celem akcji informacyjno-edukacyjnej 

były działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz 

podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń                                     

i problemu narkomanii.  W akcji udział wzięli uczniowie 4 szkół gminnych z terenu 

Gminy Łęczna  oraz podopieczni  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej                            

w Kijanach.  Odbyło się 5 spotkań po 2 godz. dydaktyczne każde, w których udział 

wzięło łącznie 189 uczniów.  Uczestniczyli w  nich uczniowie: 

a) Szkoły Podstawowej w Zofiówce (w dn. 20.11.2018r.) - 42 uczniów, 

b) Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6                                                

(w dn. 26.11.2018r.)  - 40 uczniów, 

c) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12                                       

(w dn. 27.11.2018r.) – 41 uczniów, 
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d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach (w dn. 28.11.2018r.) – 21 

wychowanków, 

e) Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53                              

(w dn. 29.11.2018r.) – 45 uczniów; 

Tematem zajęć profilaktycznych były  „Narkotyki i skutki ich używania”. Reasumując 

przeprowadzoną akcję informacyjno-edukacyjną uczniowie posiadają bardzo ogólną 

wiedzę na temat substancji chemicznych i psychotropowych. Nie zdają sobie sprawy 

czym tak naprawdę jest uzależnienie dla zdrowia i życia.  

2) specjalista ds. profilaktyki  i uzależnień w m-cu październiku i listopadzie 2018r.  

przeprowadził zajęcia profilaktyczne  z uczniami  klas VI-VIII  oraz klas  III 

gimnazjum  w łącznym wymiarze  10 godz. dydaktycznych. Głównym celem akcji 

informacyjno-edukacyjnej były działania profilaktyczne  w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości na temat 

zagrożeń i problemu  alkoholizmu.  W akcji udział wzięli uczniowie 4  szkół 

gminnych z terenu Gminy Łęczna  oraz podopieczni  Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Kijanach.  Odbyło się 5 spotkań po 2 godz. dydaktyczne każde,                

w których udział wzięło łącznie 184 uczniów.  Uczestniczyli w  nich uczniowie: 

a) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12                                       

(w dn. 22.10.2018r.) – 47 uczniów, 

b) Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6                                                

(w dn. 23.10.2018r.)  - 38 uczniów, 

c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach (w dn. 29.10.2018r.) – 20 

wychowanków, 

d) Szkoły Podstawowej w Zofiówce (w dn. 30.10.2018r.) - 42 uczniów, 

e) Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53                             

( w dn. 22.11.2018r.) – 37 uczniów; 

Tematem zajęć profilaktycznych  był  „Alkoholizm i skutki uzależnienia”. Celem zajęć 

było dostarczenie informacji nt. alkoholu i innych substancji uzależniających oraz                                 

o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu. Uczniowie zapoznali się m.in. ze 

stereotypami na temat alkoholu, które funkcjonują w społeczeństwie. Zajęcia 

propagowały   zdrowe i dobre życie  bez alkoholu, uczyły sztuki odmawiania i obrony 

przed naciskiem otoczenia, dostarczały informacji o pozytywnych wymiarach życia bez 

używek.  
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3. W zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach 

Programu poprzez: 

3.1.Gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące 

realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty 

wskazane w Programie. 
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 W ramach monitoringu Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022 dokonał  analizy realizacji 

programu. Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbyło się w oparciu o coroczne 

sprawozdania podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Podmioty te sporządziły                      

w terminie do końca marca 2019r.  sprawozdania za rok poprzedni i przesłały je do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wersji elektronicznej. Zespół 

Koordynujący przedstawi sprawozdanie z programu za 2018 rok Zarządowi Powiatu                               

w Łęcznej do dnia 30 kwietnia 2019r. Następnie w terminie do dnia 15 maja 2019r. Powiat 

Łęczyński jako realizator programu prześle ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub 

wskazanemu przez niego podmiotowi, roczne sprawozdanie z wykonania zadań 

wynikających z Programu zrealizowanych w 2018 roku. 

 Zadania wynikające z Programu realizowane były w 2018r. z wykorzystaniem 

środków finansowych: 

1) własnych realizatora Programu – Powiatu Łęczyńskiego, 

2) własnych podmiotów współpracujących przy realizacji Programu, 

3) Narodowego Funduszu Zdrowia, 

4) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

5) Funduszu Pracy  

6) innych, w tym pozyskanych ze środków zewnętrznych, unijnych, itp.; 

 Przerzucenie całości finansowania zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na samorządy – bez zapewnienia źródeł stałego finansowania, brak 

szczegółowego rozpoznania problemu, brak rozgraniczenia zakresu realizacji między gminą              

i powiatem może prowadzić do tworzenia i realizacji programu w niepełnym zakresie,                                  

a część zaplanowanych zadań może w ogóle nie zostać wykonana. 

 

 

 

Dyrektor PCPR w Łęcznej 

                                                                                                                Elżbieta Brodzik 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie zebranych danych za 2018r. sprawozdanie opracowała: Kornelia Bartoch/PCPR                    

w Łęcznej – przewodnicząca zespołu ds. opracowania, monitoringu i sprawozdawczości „Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022”. 

 

 

 


