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Załącznik do  

Programu Ochrony Zdrowia  

Psychicznego  w Powiecie Łęczyńskim 

na lata 2018-2022 

stanowiący załącznik 

do Uchwały Rady Powiatu w Łęcznej 

Nr  XLVI/354/2018  z dnia  26 października 2018r. 

 

 

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

 

Cel główny 1 – Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb 

 
1.1. Cel 

szczegó

łowy 

 

Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej  

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

i odpowiedzialne 

termin realizacji Wskaźniki monitorujące 

 

1.1.1. Opracowanie lokalnego programu 

zwiększenia dostępności i zmniejszenia 

nierówności w dostępie do różnych form 

środowiskowej psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej oraz placówek psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.  

 

Program zostanie opracowany.  

W pozostałym zakresie zadanie będzie 

realizowane w miarę posiadanych środków 

finansowych. 

 

Zespół 

Koordynujący 

 

Powiat Łęczyński 

Realizacja ciągła                               

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba opracowanych i wdrożony 

do realizacji programów  

1.1.2. Utworzenie CZP zgodnie z zasadami 

zawartymi w załączniku do Rozporządzenia 

w sprawie NPOZP 

 

Zadanie nie będzie realizowane ze względu 

na brak środków finansowych. 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Rozwój sieci oparcia społecznego dla osób                       

z zaburzeniami psychicznymi na terenie 

Powiatu Łęczyńskiego. 

Współdziałanie w ramach Partnerstwa  

Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego, 

partnerów życia społecznego z obszarów: 

Zespół 

Koordynujący / 

Liderzy 

obszarów/partnerzy 

Realizacja ciągła                               

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba podjętych inicjatyw, 

zrealizowanych projektów ze 

środków własnych oraz 

zewnętrznych, liczba spotkań oraz 
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edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, 

bezpieczeństwo, zatrudnienie kultura. 

 

społeczni liczba partnerów 

 

1.1.4 

Podjęcie działań zmierzających do 

zmniejszenia nierówności i zwiększenia 

dostępności do rożnych form środowiskowej 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci 

i młodzieży w Powiecie Łęczyńskim 

Utworzenie poradni zdrowia psychicznego 

dla dzieci i młodzieży (uwarunkowane 

kontraktem z NFZ). 

SPZZOZ                    

w Łęcznej 

do roku  2022 Utworzenie poradni, 

monitorowanie liczby dzieci                           

i młodzieży objętej 

specjalistycznym wsparciem. 

1.2. Cel 

szczegó

łowy 

 

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego  

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

i odpowiedzialne 

termin realizacji Wskaźniki monitorujące 

 

1.2.1. Aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania                            

i unowocześniania pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w zakresie pomocy bytowej, 

mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy 

środowiskowej.  

Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 

rodzin.                                              

 

 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie                           

w Łęcznej/ 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna                              

w Łęcznej/ 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

w Milejowie                    

i Łęcznej 

 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

w Łęcznej/ 

Łęczyńskie 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw 

Społecznych/ 

 

Realizacja ciągła                               

w trakcie trwania 

Programu 

 

Liczba porad, konsultacji. 

 

 

Szkolenia dla pracowników socjalnych 

PCPR podnoszące poziom kompetencji 

zawodowych, rozwój w kierunku dualizmu 

pracy socjalnej z opieką zdrowotną.                          

Podniesienie kwalifikacji pracowników 

PCPR: psychologów, pedagoga, prawnika, 

pracowników  Zespołu ds. Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych   do pracy                                       

z osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Rozwój ruchu samopomocowego  w tym 

Klubu Samopomocy „Klub Akacjowa”  

Liczba odbytych, zrealizowanych 

szkoleń. 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba grup samopomocy , grup 

wsparcia, liczba osób 

korzystających , analiza potrzeb , 

inicjatywy grup 
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Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. 

Rozbudowa, utworzenie placówki      

zapewniającej całodobową opiekę dla osób                                 

z niepełnosprawnością intelektualną.  

 

 

 

 

 

Rozwój usług z zakresu  mieszkań 

chronionych , usług opiekuńczych dla osób  

przewlekle chorych psychicznie. 

 

 

Powiat Łęczyński,/ 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Łęcznej/  

Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób                  

z Niepełnospra-

wnością 

Intelektualną Koło 

w Łęcznej, które 

prowadzi Warsztaty 

Terapii Zajęciowej 

w Janowicy  

 

 

Powiat 

Łęczyński/Gmina 

Łęczna/ 

Środowiskowy 

Dom Samopomocy 

w Łęcznej 

 

 

Liczba osób uczestniczących                

w zajęciach w WTZ w Janowicy. 

Liczba utworzonych placówek  

zapewniających  całodobową 

opiekę dla osób                                 

z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba miejsc, osób 

korzystających z tej formy, liczba 

osób usamodzielnionych 

1.2.2. Wspieranie finansowe projektów organizacji 

pozarządowych służących rozwojowi  form 

oparcia społecznego dla osób                                                  

z zaburzeniami psychicznymi  

Dofinansowanie w ramach budżetu powiatu,  

zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę 

Powiatu w Łęcznej. 

 

 

Powiat Łęczyński                     

i organizacje 

pozarządowe                     

z terenu powiatu 

Realizacja ciągła                               

w trakcie trwania 

Programu 

Sprawozdania z realizacji 

projektów. 
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1.2.3. Zwiększenie udziału zagadnień pomocy 

osobom z zaburzeniami psychicznymi                         

w działalności powiatowych centrów 

pomocy rodzinie. 

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i  zawodowej, w tym m.in.: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów                       

w turnusach rehabilitacyjnych,  

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                 

i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych,  

- dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych 

oraz w komunikowaniu się, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych,  

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji                 

i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie rehabilitacji dzieci                             

i młodzieży, 

- dofinansowanie w ramach pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” i innych 

programów finansowanych ze środków 

PFRON 

Powiat Łęczyński/ 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w 

Łęcznej/ 

PFRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja ciągła                               

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba złożonych wniosków,                   

w tym wniosków rozpatrzonych 

pozytywnie i zawartych umów                  

o dofinansowanie ze środków 

PFRON  przez osoby                                

z zaburzeniami psychicznymi. 
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1. Świadczenie specjalistycznego 

poradnictwa prawnego, psychologicznego, 

rodzinnego i socjalnego na rzecz osób                             

z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Dyżury specjalistów w ramach 

działającego przy PCPR w Łęcznej Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób 

Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych, tj. specjalisty                              

ds. profilaktyki  i uzależnień, prawnika, 

psychologa, terapeuty ds. uzależnień, 

pracownika socjalnego ds. pomocy osobom 

doznającym przemocy w rodzinie, 

konsultanta i pracownika socjalnego                       

ds. pracy z osobami stosującymi przemoc                 

w rodzinie. 

3. Tworzenie  grup pomocy kryzysowej, 

oferowanie poradnictwa i pomocy w stanach 

kryzysu zagrażającemu zdrowiu 

psychicznemu. 

4. Objęcie pomocą ofiar przemocy, katastrof 

i klęsk żywiołowych oraz innych stanów, 

które zagrażają zdrowiu psychicznemu. 

Powiat Łęczyński/ 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie                           

w Łęcznej/ 

Gmina Łęczna 

 

 

Liczba porad, konsultacji. 

Liczba osób objętych wsparciem. 

Liczba jednostek, instytucji 

działających na terenie powiatu 

1.3. Cel 

szczegó

łowy 

 

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi  

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

i odpowiedzialne 

termin realizacji 

 

Wskaźniki monitorujące 

1.3.1. Zwiększenie dostępności rehabilitacji 

zawodowej, organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń zawodowych dla 

osób niepełnosprawnych, w tym                               

z zaburzeniami psychicznymi  

Program obejmujący zadania Powiatowego 

Urzędu Pracy wynikające z ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia                     

i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia                     

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi 

rozporządzeniami i regulaminami. 

 

Powiat Łęczyński/ 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Łęcznej/ 

Polskie 

Stowarzyszeniem 

na rzecz Osób                  

z 

 

Realizacja ciągła                   

w trakcie trwania 

Programu  

 

Liczba osób objętych danym 

wsparciem. 

Liczba zrealizowanych projektów 

ze środków budżetu państwa                                           

i Unii Europejskiej 
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1. Rozszerzone usługi rynku pracy 

dostosowane do potrzeb osób                                  

z zaburzeniami psychicznymi: 

a/ poradnictwo zawodowe – 

przygotowanie indywidualnych ścieżek 

rozwoju edukacyjno – zawodowego 

(Indywidualne Plany Działań), 

b/ pośrednictwo pracy. 

 

2. Formy wspieranego zatrudnienia 

kierowane do grup wymienionych                          

w art. 49 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku prac 

obejmujące m.in. staże, prace 

interwencyjne, roboty publiczne. 

 

3. Wspomaganie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (środki PFRON na 

rehabilitację zawodową przekazane 

samorządom powiatowym) m.in.: 

a/ zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy (art. 26e ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

b/ zwrot miesięcznych kosztów 

zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d 

ustawy o rehabilitacji), 

c/ refundacja kosztów szkolenia 

pracowników niepełnosprawnych (art. 

41) 

d/ dotacja dla osób indywidualnych na 

podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art. 12a), 

e/ wsparcie osób niepełnosprawnych 

Niepełnosprawnośc

ią Intelektualną 

Koło w Łęcznej 

PSONI  

we współpracy                   

z fundacjami, 

stowarzyszeniami, 

itp. 
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bezrobotnych lub poszukujących pracy 

(art. 11) 

4. Wspomaganie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w ramach 

dofinansowania ze środków RPO WL 

na lata 2-14-2020 oś priorytetowa 9-12 

1) szkolenia  

2) staże  

3) poradnictwo 

4) wsparcie psychologiczne 

5) współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i fundacjami 

działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami 

psychicznymi z terenu powiatu, 

województwa lubelskiego; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Prowadzenie kampanii szkoleniowo-

informacyjnej adresowanej do pracodawców 

promowanie zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 

psychicznymi 

1. Kampania promocyjna obejmująca: 

prezentację programu na stronach www 

urzędów, plakaty, ulotki i materiały 

promocyjne, bezpośrednie kontakty na linii 

pracodawca – pośrednik pracy. 

 2. Konferencje i szkolenia dla 

pracodawców. 

3. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi i fundacjami działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych z 

zaburzeniami psychicznymi oraz z 

placówkami służby zdrowia. 

4. Kampania informacyjna w mediach, 

głownie poprzez Internet, w mediach 

społecznościowych oraz na stronach 

internetowych Starostwa Powiatowego, PUP 

w Łęcznej, PCPR w Łęcznej, itp. 

5. Kampania informacyjna w lokalnej prasie 

np. w kwartalniku „Ziema Łęczyńska”,                       

w „Pojezierzu Łęczyńskim”, „Wspólnocie  

Łęczyńskiej”, itp. 

 

Powiat Łęczyński/ 

Powiatowy Urząd 

Pracy  w Łęcznej 

we współpracy                                 

z pozostałymi 

partnerami/ 

Gmina Łęczna 

Realizacja ciągła                   

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba kampanii, konferencji, 

szkoleń dla pracodawców oraz  

liczba uczestników kampanii. 
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1.3.3. Zwiększenie udziału zatrudnienia osób                                   

z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych urzędów pracy 

1. Świadczenie usług z zakresu pośrednictwa 

pracy, w tym pracy za granicą (EURES) dla 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy                   

z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Współpraca z Polską Organizacją 

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych                   

w zakresie rehabilitacji zawodowej osób                       

z zaburzeniami psychicznymi, 

w szczególności w zakresie pośrednictwa 

pracy. 

3. Współorganizacja, uczestnictwo 

w targach pracy oraz innych 

przedsięwzięciach związanych 

z problematyką rynku pracy osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami 

psychicznymi. 

4. Współpraca z agencjami zatrudnienia                           

w zakresie pośrednictwa pracy, w tym pracy 

tymczasowej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

5. Organizowanie subsydiowanych miejsc 

zatrudnienia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w formie 

robót publicznych, prac interwencyjnych, 

prac społecznie użytecznych, refundacji 

kosztów wyposażenia/ doposażenia 

stanowisk pracy. 

6. Organizowanie miejsc stażowych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Organizacja spotkań informacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych 

z zaburzeniami psychicznymi 

Powiat Łęczyński/ 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Łęcznej 

Realizacja ciągła                   

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba osób zatrudnionych. 

Liczba i rodzaj podjętych działań. 



Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie  Łęczyńskim  na lata 2018-2022 

 

 

9 

 

zainteresowanych rozpoczęciem własnej 

działalności gospodarczej. 

8. Udzielanie pomocy finansowej 

w formie jednorazowych środków 

na rozpoczęcie działalności. 

9. Promocja wśród osób niepełnosprawnych 

z zaburzeniami psychicznymi zasad 

ekonomii społecznej, w tym tworzenia 

spółdzielni socjalnych oraz zatrudnienia 

w spółdzielniach socjalnych. 

1.3.4. 

 

 

 

Promocja wśród osób niepełnosprawnych                  

z zaburzeniami psychicznymi zasad 

ekonomii społecznej oraz możliwości 

zatrudnienia w takiej spółdzielni socjalnych 

Utworzenie spółdzielni socjalnej pozwoli 

samorządom stworzyć miejsca pracy 

osobom wymagającym skutecznej 

aktywizacji zawodowej. Stanowić będzie  

 doskonałe uzupełnienie już funkcjonujących 

struktur pomocy społecznej. 

 

Powiat Łęczyński              

i Gmina Łęczna 

 

 

 

 

 

  

Do końca 

2022 roku 

 

Liczba  utworzonych spółdzielni 

socjalnych. 

Liczba osób niepełnosprawnych            

z zaburzeniami psychicznymi, 

które zostały zatrudnione                            

w spółdzielni socjalnej. 

1.3.5. 

 

 

Zainicjowanie Lokalnych Programów na 

Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Edukacja potencjalnych pracodawców, 

partnerów społecznych, adresatów programu 

w zakresie tematyki ekonomii społecznej 

 

Powiat Łęczyński, 

Gminy Powiatu 

Partnerzy społeczni 

Realizacja ciągła                   

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba programów , osób 

przeszkolonych, partnerów 

społecznych zaangażowanych                

w rozwój ekonomii społecznej  

 

1.4. Cel 

szczegó

łowy 

 

Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy  

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

i odpowiedzialne 

termin realizacji 

 

Wskaźniki monitorujące 

1.4.1. Powołanie lub kontynuacja prac lokalnego 

zespołu koordynującego realizację Programu 

 

Skład Zespołu ustala się w sposób 

zapewniający właściwą reprezentację 

samorządu powiatu, placówek realizujących 

zadania z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego  (zgodnie z Uchwałą Zarządu 

Powiatu w Łęcznej). 

Zarząd Powiatu                   

w Łęcznej 

Zadanie 

zrealizowane 

grudzień 2017 rok 

Liczba podjętych uchwał przez 

Zarząd Powiatu w Łęcznej. 

1.4.2. Opracowanie lokalnego programu ochrony 

zdrowia psychicznego  

 

Opracowanie Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Łęczyńskiego na 

lata 2018-2022. 

Zespół 

Koordynujący  

Zadanie 

zrealizowane w II 

półroczu 2018 roku 

Liczba opracowanych 

programów. 
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1.4.3. Aktualizacja lokalnego programu ochrony 

zdrowia psychicznego  

Aktualizacja Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Łęczyńskiego na 

lata 2018-2022. 

Zespół 

Koordynujący  

Realizacja w miarę 

potrzeb w trakcie 

trwania Programu 

w latach 2018-2022 

Liczba aktualizacji programu. 

1.4.4. Realizacja, koordynowanie i monitorowanie 

lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego   

Zgodnie z zapisami Harmonogramu zadań 

POZP dla Powiatu Łęczyńskiego na lata 

2018-2022 

 

Realizacja- 

podmioty wskazane 

jako wykonawcy 

poszczególnych 

celów. 

Koordynowanie                              

i monitorowanie – 

Zespół 

Koordynujący 

Realizacja ciągła                       

w trakcie trwania 

Programu 

Opracowanie i przedstawienie 

Zarządowi Powiatu w Łęcznej 

corocznego sprawozdania                                              

z funkcjonowanie POZP – 

począwszy za rok 2018                            

w terminie do 31 marca 

następnego roku. Przygotowanie       

i przedłożenie wymaganych 

sprawozdań zewnętrznych. 

1.4.5. Przygotowanie i udostępnianie 

mieszkańcom oraz samorządowi 

województwa, aktualizowanego corocznie 

przewodnika, informującego o lokalnie 

dostępnych formach opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej 

dal osób z zaburzeniami psychicznymi  

Opracowanie przewodnika w formie 

elektronicznej i zamieszczenie go na 

stronach internetowych Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej                       

i Powiatowego Urzędu Pracy                                   

w Łęcznej. 

Powiat Łęczyński/ 

Wydział Edukacji, 

Kultury i Spraw 

Społecznych 

Starostwa 

Powiatowego                   

w Łęcznej 

 przy współpracy                       

z Powiatowym 

Urzędem Pracy,                                             

Powiatowym 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej 

i innymi 

podmiotami 

Co najmniej raz                 

w roku w okresie  

trwania programu 

Przewodnik w wersji papierowej                     

i elektronicznej zamieszczony na 

stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego i instytucji 

powiatowych oferujących pomoc 

specjalistyczną. 

 

1.5. Cel 

szczegó

łowy 

 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom  

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

odpowiedzialne 

 termin realizacji 

 

Wskaźniki monitorujące 

1.5.1. Wpieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

poprzez udzielanie dzieciom, młodzieży                             

i rodzicom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

Zgodnie z zakresem działania placówki. 

  
 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna                             

w Łęcznej 

Realizacja ciągła                      

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba i rodzaj udzielonego 

wsparcia. 

1.5.2.  Udzielanie pomocy psychologiczno- Działania pedagogów i psychologów Dyrektorzy szkół, Realizacja ciągła                        Działania w przedszkolnych                               
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pedagogicznej dzieciom i młodzieży szkół dla który organem prowadzącym 

jest Powiat Łęczyński oraz pomoc 

psychologiczna i pedagogiczna, 

prowadzenie indywidualnych terapii 

i psychoterapii przez Powiatową 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Łęcznej. 

 

Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury                          

i Spraw Społecznych, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna                  

w Łęcznej 

 

w trakcie trwania 

Programu 

i szkołach podstawowych 

stanowią zadania samorządu 

gminnego – nie zostały 

uwzględnione w POZP 

 

 

Cel główny 2 – prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

 
2.1. Cel 

szczegó

łowy 

 

Opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi wśród lokalnej społeczności 

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

odpowiedzialne 

 

 termin realizacji 

 

Wskaźniki monitorujące 

 

2.1.1. Opracowanie programów promocji zdrowia 

psychicznego, realizowanie profilaktyki 

zdrowotnej mającej na celu podniesienie 

świadomości społecznej na temat zdrowia 

psychicznego, kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. 

 

Wdrożenie programów profilaktycznych 

zaadresowanych do różnych grup 

adresatów 

Powiat Łęczyński/ 

Wydział Edukacji, 

Kultury i Spraw 

Społecznych 

Starostwa 

Powiatowego                   

w Łęcznej 

 przy współpracy                       

z Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną                                        

i Powiatowym 

Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej, 

szkoły ponad 

podstawowe, 

Partnerzy społeczni                     

z obszarów  

Partnerstwo na rzecz 

Co najmniej raz                 

w roku w okresie  

trwania programu 

Liczba zrealizowanych 

programów oraz osób biorących 

w nich udział. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba spotkań, inicjatyw, 

działań podjętych we wzajemnej 

współpracy 
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Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

Mieszkańców 

Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

2.2. Cel 

szczegó

łowy 

 

 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

2.2.1. 

 

 

Kampania społeczna mająca na celu 

upowszechnienie i pogłębienie wiedzy 

niezbędnej dla poprawy integracji osób                       

z zaburzeniami psychicznymi 

Opracowanie treści kampanii o zasięgu 

powiatowym włączającej środowisko 

lokalne. 

Powiat Łęczyński/ 

Wydział Edukacji, 

Kultury i Spraw 

Społecznych 

Starostwa 

Powiatowego                   

w Łęcznej/ 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie                    

w Łęcznej,/ 

szkoły gminne                       

i oświatowe/ 

Partnerzy społeczni                     

z obszarów  

Partnerstwo na rzecz 

Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

Mieszkańców 

Powiatu 

Łęczyńskiego 

 

Realizacja ciągła                        

w trakcie trwania 

Programu 

Liczba kampanii i jej 

uczestników. 

 

Cel główny 3– monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach Programu 

 

 
3.1. Cel 

szczegó

łowy 

 

Gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez  podmioty 

wskazane w Programie. 



Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie  Łęczyńskim  na lata 2018-2022 

 

 

13 

 

 

3.1.1. Monitorowanie i ocena realizacji 

poszczególnych zadań wynikających z celów 

głównych i szczegółowych PPOZP 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań 

zawierające dane dotyczące 

podejmowanych czynności. 

 

 

 

według przypisanych 

zadań w programie 

 

 

 

 

Do 31 marca 

danego roku 

 

 

 

. 

Dane przekazane do zespołu 

koordynującego i 

monitorującego program -

dokonującego analiz zbiorczych 

 

 


