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Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2020r., poz. 685) oraz Rozporzqdzerue Rady Ministr6w z dnia 8 lutego 2Ol7r.
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
(Dz. U. z 2017r., poz. 458) nalohyly obowi4zek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego
na organy administracji rz4dowej i samorz4dowej oraz instytucje do tego powolane.

W zwiqzku z powyhszym zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychiczne go, Zaruqd Powiatu w tr Ecznej Uchwal4 Nr 92912017 z dnia 13 grudnia
2017 roku powolal Zesp6l do opracowania ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
w Powiecie l-Eczyiskim na lata 2018-2022". W sklad zespolu wchodzq przedstawiciele
instytucji takich jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w tr.gcznej; Powiatowy Zalflad
AktywnoSci Zawodowej w tr-gcznej; Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczego w N.gcznej,
Srodowiskowy Dom Samopomocy w N-gcznej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b
z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo w tr Ecznej prowadz4ce Warsztaty Terapii
Zajgciowej w Janowicy; Polskie Stowarzyszenie naRzecz Os6b z NiepelnosprawnoSciq
Intelektualn4 Kolo w Milejowie prowadz4ce Srodowiskowy Dom Samopomocy
w Milejowie; Starostwo Powiatowe wtr gcznej.

Do zadafi zespolu nalehalo opracowanie Programu oraz jego okresowe monitorowanie
i sprawozdawczoSd z uwzglgdnieniem potrzeb mieszkaric6w powiatu w zakresie zdrowia
psychicznego i opieki psychiatrycznej, jak r6wniez dostosowanie skoordynowanej
dzialalnoScir62nych form pomocy i oparcia spolecznego.

Rada Powiatu w tr-gcznej Uchwal4 Nr XLVI/3 541201,8 w dniu 26 puhdziernika 2018r.
ptzyjgla,,Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie tr-gczyfskim nalata 2018-
2022. Program ten wyznacza kierunek dziatafl administracji samorzqdowej, kt6re zmieruad
maj4 do osi4gnigcia celu nadrzgdnego, tj. ochrony i poprawy stanu zdrowia psychiczrLego
mieszkaric6w naszej spolecznoSci.

W ,,Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie[-gczyriskim nalata20l8-
2022" okreSlono nastgpuj4ce cele izadania:

Cele gl6wne Programu to:

Zapev'rnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej
do ich potrzeb.

Prowadzenie dzialafi na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji os6b
z zabur zeni ami p sych iczny mi.
Monitorowanie i ocena skutecznoSci dzialafirealizowanych w ramach Programu.

Cele szczeg6lowe i zadania Proqramu to:

1. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki
adekwatnej do ich potrzeb:

1 .1 . Upowszechnienie Srodowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
1.2. Upowszechnienie zr6Lnicowanych form pomocy i oparcia spotecznego.
1.3. Aktywizacja zawodowa os6b z zaburzeniami psychicznymi.

3.
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1.4. Skoordynowanie dostgpnych form opieki i pomocy.

1.5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom

i nauczycielom.

2. W zakresie prowadzeniadziaNafinarzeczzapobiegania stygmatyzacjii dyskryminacji

os6b z zaburzeniami psychicznymi:

2.1. Opracowanie og6lnych zasad postgpowania dotycz4cych przedstawiania wizerunku os6b

z zaburzeniami psychicznymi wSr6d lokalnej spolecznoSei.

2.2, Prowadzenie dziahah informacyjno-edukacyjnych dotycz4cych koniecznoSci

respektowania praw os6b z zaburzeniami psychicznymi.

3. trV zakresie monitorowania i oceny skutecznoSci dziatafi realizowanych w ramach

Programu:

3.1. Gromadzenie i analizowanie sprawozdafi,zawieraj4cych informacje dotyczqce realizacji
zadahwynikaj4cych z Programu,przekazywanych przezpodmioty wskazane w Programie.

REALIZACJA CEL6W I ZADAN OTNTSLONYCH

W PROGRAMID OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

w PowIECtEt \czyNsrcivt w 2020r.:

Podmiofy. kt6re wsp6lpracowatv przy realizacii Prosramu w 2020r.:

1. Starostwo Powiatowe wtr gcznej

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wl,Ecznej
3. Centrum Opiekuriczo-Mieszkalne w Jaszczowie

4. OSrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Lgcznej

5. Powiatowy Zaklad Aktywno6ci Zawodowej w tr gcznej

6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w tr-gcznej

7, Powiatowy Urz1d Pracy w tr-gcznej

8. Powiatowy Zesp6l do Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci wt-Ecznej
9. Warsztaty Terapii Zqgciowej w Janowicy

10. Srodowiskowy Dorn Samopomocy w Lgcznej

11. Srodowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzib4 w Antoniowie i filia SDS

12. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w tr gcznej

13. OSrodek Pomocy Spolecznej w Ludwinie

14. Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Spiczynie

15. O$rodek Pomocy Spolecznej w Milejowie
16. Osrodek Pomo0y Spolecznej w Puchaczowie

17. OSrodek Pomocy Spolecznej w Cycowie

18. Samodzielny Publiczny ZaMad Opieki Zdrowotnej w tr gcznej Poradnia

Psychiatryczna funkcj onuj 4ca przy szpitalu
19. Poradnia Psychiatryczna tnieszczqca sig w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich

Sanitas s.c. w l,gcznej
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otaz otganizacje pozaruqdowe dzialajqce na rzecz os6b niepelnosprawnych, os6b
zzabtxzeniami psychicznymi w Powiecie tr gczyriskim:

1. Polskie Stowarzyszenie na ruecz Os6b z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo
wtr-gcznej

2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os6b z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo
w Milejowie

3 . Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profi laktyczno-Konsultacyj na w t-gcznej
4. tr gczyrlskie Stowarzyszenie Inicjatyw Spolecznych
5. Regionalne Centrum Trze|woitci,,Maksymilian" w N"gcznej

Z danych pozyskanych z Powiatowego Zespolt do Spraw Orzekania
o NiepelnosprawnoSci w LEcznej za 2020r. wynika, 2e iloS6 orzeczeit dotycz4cych
upoSledzenia umyslowego, zabwzeri psychicznych i caloSciowych zabtrzef rozwojolvych
stanowi niewielki odsetek orzeczefi wydanych przez Powiatowy Zesp6l ds. Orzekania
o NiepelnosprawnoSci w tr gcznej. I tak w roku 2020 osobom po 16 roku 2ycia wydano 115
orzeczefi z symbolami przyczyny niepelnosprawnoSci 01-U, 02-P, l2-C (czyli trzy symbole
z dwunastu orzekanych), co stanowiho 12,7 Yo og6hu orzeczeh. Najwigcej orzeczefi wydano
w stopniu umiarkowanym. NajliczniejszQ grupg os6b orzekanych, stanowily osoby w wieku
4l-60 lat, z wyksztalceniem podstawowym i Srednim. Nalezy zvtr6ci6 uwagg na fakt, ze
orzekana grupa jest slabo aktyuma zawodowo.

WSr6d dzieci do 16 roku zycia najliczniejszq gntpg orzekanych stanowi4 dzieci w wieku
8-16 lat. Bardzo wyrafinie zaznacza sig podzial ze wzglgdu na plei, z duhq przewagq
chlopc6w.

Dane dotycz4ce wydawania orzeczefi o niepelnosprawnoSci i stopniu
niepelnosprawnoSci, osobom z zaburzeniami psychicznymi:

1. Osoby po 16 roku Zycia - orzeczenia wydane z symbolem niepelnosprawnoSci:
01-U (upoSledzenia umyslowe poczqwszy od upoSledzenia w stopniu umiarkowanym),
02-P (w tym: zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju poczqwszy od zaburzeh
o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zabwzenia lgkowe o znacznym stopniu
nasilenia, zespoly otgpienne) i lz-C (caloSciowe zaburzenia rozwojowe, powstale przed
16 rokiem Zycia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji spolecznych lub komunikacji
werbalnej oraz stereotypiami zachowai, zainteresowari i aktywnoSci o co najmniej
umiarkowanym stopniu nasilenia) :
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a) iloSd i rodzaj orzeczefir

Symbol przyczyny
niepelnosprawnoSci

IloS6 wydanych orzeczefi - rok

2020

01-u 12

02-P 101

t2-c t

RAZEM: 1ls

b) l4czna liczba wydanych orzeczefi ptzez Powiatowy Zespfil ds. Orzekania
o NiepelnosprawnoSci w Lgcznej:

'W
Symbol

ptzyczyny
niepelno-

sprawnoSci

Stopierfl znaczny Stopieri
umiarkowanv

Stopierf, lekki

rok rok rok

2020 2020 2020

01-u 2 l0 0

02-P 10 70 2t
t2-c I 0 I

RAZEM 13 80 22

c) wiek, pled - og6lem orzeczenia z symbolem Ol-U, 02-P,l2-Cz

Podzial
2e

wzglgdu
na

wiek

Wiek

t6-25 26-40 4t-60 powyiej 61

rok
2020 2020

01-u 8 J 1 0

02-P 6 27 48 20

t2-c 2 0 0 0

Og6lem 16 30 49 20

Podzial ze
wzglgdu na ple6

Rok- Kobiety

2020

01-u 4

02-P 60
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t2-c 0

Razem 64

Rok- Mgicryini

01-u 8

02-P 41

12-c 2
Razem 51

d) wyksztalcenie - og6lem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-Prl}-Cz

e) iloS6 osrib pozostaj4cych w zatrudnieniu, na dzieri wydania orzeczeniaz

IloSd os6b
pozostaj4cych
w zatrudnieniu

rok

2020

0t-u 0
02-P 32
L2-C 0

RAZEM:
32

2) Dzieci do 16 roku irycia - orzeczenia wydane orzeczenia wydane z symbolem
niepelnosprawno5ci: 01-U (upo6ledzenia umyslowe poczqwszy od upoSledzenia w stopniu
umiarkowanym), 02-P (w tym: zabvrzenia psychosomatyczne, zabtxzenia nastroju
poczqwszy od zabvrzai o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lekowe
o znacznym stopniu nasilenia, zespoly otgpienne) i lz-C (caloSciowe zabvrzenia rozwojowe,
powstale przed 16 rokiem Zycia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji spolecznych lub
komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowai, zainteresowari i aktywnoSci o co
najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia) :

ze
wzglgdu

NB

wyksztal
-cenie

Wyksztalcenie

mniej ni2
podstawowe

podstawowe zasadnicze 6rednie wyisze

rok
2020 2020 2020 2020 2020

01-u 4 6 I 1 0
02-P 4 29 25 37 6
t2-c I 1 0 0 0

Og6lem 9 36 26 38 6
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a) ilo56 i rodzai orzeczefr'.

Symbol przyczyny
niepelnosprawnoS

ci

IloSd wydanych orzeczeri - rok

2020

01-u 4
02-P 5

t2-c 20

RAZEM: 29

b) lqczna liczba wydanych orzeczefi prze.z Powiatowy Zesp6l ds. Orzekania
o Niepelnosprawno$ci w tr,gcznej:

.@

c) wiek, ple6 - og6lem orzeczenia z symbolem 01-U,02-P, l2-Ct

Podzialze
wzglgdu na wiek

orzekanych

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

rok
2020 2020 2020

01-u 0 I 3

02-P 0 I 4

12-c J 8 9

Og6lem 3 10 t6

Podzial ze
wzglgdu na ple6

Ilok- Kobiety

2020

01-u 2

02-P 0

t2-c 4

Razem 6

Rok- Mgiczyini

01-u 2

02-P 5

L2-C t6
Razem 23

v
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REALIZACJA CELU GI,OWNEGO 1

l. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
opieki adelrwatnej do ich potrzeb poprzezl.

1.1. Upowszechnianie Srodowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
1.2. Upowszechnianie zr6hnicowanych form pomocy i oparcia spolecznego.
1.3. Aktywizacjg zawodow4 os6b z zaburzenianri psychicznymi.
1.4. Skoordynowanie dostgpnych form opieki i pomocy.
1.5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom
i nauczycielom.

W realizacjg w/w celu wl4czyty sig:

1. Poradnia Psvchiatrvczna funkcionuiaca przy Samodzielnvm Publicznvm
Zakladzie Opieki Zdrowotnei w Lecznei:

W poradni przyjmuje 2 lekaruy psychiatr6w. WSr6d pacjent6w Poradni
Psychiatrycznej dominuj4 zabvrzenia depresyjne i lgkowe, drugq w kolejno5ci grupg
stanowi4 zaburzenia nerwicowe, schizofrenia, trzeci4 - epizody afektywne. Pozostale
schorzenia to: reakcje na stres i zaburzenia adaptacyjne. IloSi pacjent6w w Poradni utrzymuje
sig na podobnym poziomie, analogicznie wygl4dajqprzypadki pacjent6w pierwszorazowych.
Ze wzglgdv na miejsce zamieszkania dominuj4 pacjenci z gminy tr-Eczna, w przypadku plci-
grupg dominuj4c4 stanowi4 kobiety.

Od 1 wrzeSnia 2018r. w SP ZOZ w l-gcznej rczpocz$ dzialalnoil Zesp6N Leczenia
Srodowiskowego. Jest to nowa forma pomocy dla os6b z przewlektymi zabwzeniarri
psychicznymi, kt6rzy z 62nych powod6w nie mog4 by6 leczeni w Poradni Zdrovna
Psychicznego. Dlatego grupa specjalist6w odwiedza ich w domach. Zesplt Leczenia
Srodowiskowego jest szczeg6ln4 form4 opieki nad pacjentani z zabrxzenianti psychicznymi,
kt6rzy nie czuj4 sig chorzy. Jest to takhe oferta dla os6b z zabtxzeniami zachowania, chorych
unieruchomionych, kt1rzy nie s4 w stanie dotrzed do poradni. W takich przypadkach lekarz
psychiatra wraz z terapeut4 drodowiskowym, psychologiem i pielggniark4 opracowuje
indywidualny program leczenia dla kazdego pacjenta, a w proces leczenia zostaje
zaangahowana r6wnie?rcdzina osoby chorej. Leczenie w ramach ZLS mana celu zapobiegad
nawrotom choroby, ponownym hospitalizacjom, aleprzede wszystkim prowadzid do poprawy
jakoSci Zycia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w jego lokalnej spolecznoSci.
Warunkiem potrzebnym do skorzystania z pomocy Zespolu Leczenia Srodowiskowego jest
skierowanie wydane przez lekarua psychiatrg, POZ lub lekarza innej specjalno6ci. Wizfiy
odbywaj4 sig w siedzibie Zespolu w SP zozwLgcznej orazw domu pacjenta.

2. Poradnia Psychiatryczna ",SANITAS":

Poradnia Psychiatlyczna mieSci siE w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich
Sanitas s.c. w l,gcznej przy ul. Gorr-riczej. Leczone schorzenia to: organiczne zabtrzenia
psychiczne wl4cznie z zespolami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzenia
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zachowania spowodowane uzywaniem Srodk6w (substancji) psychoaktywnych, schizofi'enia,

zabwzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastro.iu (afektywne),

zaburzenia nerwicowe , zwiqzane ze stresem i pod postaci4 sornatycznq (sornatofbrm) zespoly

behawioralne zwiqzane z zaburzeniami fizjologicznyrni i czynnikami fizycznymr, zaburzenia

osobowoSci i zachowania doroslych, upoSledzenie umyslowe, zaburzenia rozwoiu

psychicznego (psychologicznego), zaburzenia zachowania i emocii rozpoczynagce siQ

zwykle w dzieciristwie i w wieku rnlodziehczyrn, nieokreSlone zaburzenia psychiczne

synrptomy i obiawy chorobowe dotyczqce poznawania, postrzegania, stanu ernocjonalnego

oraz zachowania. W Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich Sanitas s.c. w tr qcznej rnieSci

sig takze Poradnia terapii uzaleznienia i wspoluzaleZnienia od alkoholu oraz Poradnia Terapii

uzalelnienia o d S ub stanci i P syclio aktywnych.

3. Centrum Psvchiatrii i Terapii Srodowiskowei w tr ecznei:

Centrum Psychiatrii i Terapii Sroclowiskowej rozpo czgto dzialalnoSi od 1 wrzesnia

2018r. Jego siedziba n-rieSci sig na ulicy Szkolnej 4 w t-gcznej. Centrum oferuje:

1. Porady lekarskie psychiatryczne - specjalistyczn4 pomoc lekarsk4 w zakresie zdrowra
psychicznego. Oferta pomocy kierowana jest do os6b doroslych i mtodzie?y,
szczeg6lnq opiek4 obejmowani s4 seniorzy. Centrum oferuje najnowsze rnetody

diagnostyczne i lecznicze, a porady udzielane s4 w siedzibie Centrum, online oraz

w formie wizyt dorrowych.
Pomoc psychologicznq.

Leczenie uzaleZnieh.

Psychoterapig indywidualn4, ktora jest skuteczn4 metodq leczenia wigkszoSci

zaburzehpsychicznych (nerwic, zaburzei osobowoSci, lgkowych, depresyjnych).

PsychoterapiE mlodzie2y- w zalelnofici od zglaszanych problem6w rnoZe mie6 formg

2.
a

4.

5.

indywidualn4, rodzinn4 lub grupow4.

6. Terapig psychologi cznq dla dzieci.

7. Terapig Srodowiskow4-zesp6l leczenia Srodowiskowego zapewnia ciqglq,

zindywiduahzowanq specj alistyczn4 opiekg sprawowan q przez zesp6tr specj alist6w tj.
lekarzy psychiatrow, psycholog6w, psychoterapeut6w, pielggniarki, terapeut6w

Srodowiskolvych otaz pracownika socjahrego w ramach spotkaf w Srodowisku

domowym osoby potrzebuj4cej leczenia i wsparcia lub w siedzibie Zespolu. Zesp6l

oferuje pomoc osobom z przewleklymi zaburzeniami psychicznymi, gl6wnie

z rozpoznaniem psychoz z krggu schizofienii, zabwzen afektywnych oraz

or ganiczny ch zabur zefr p sychicznych, w tym o sob om :

l) z rozpoznaniem schizofi'enii i innych psychoz, zaburzeh afektywnych (depresja, mania)

oraz organicznych zaburzen psychicznych np. otgpienia,

2) ze wskazanrem dlugoterrninowego leczenia z powodu zaburzei w zdrowiu psychicznym,

kt6re pozostajqdlulszy czas w domu,

3) potrzebujqcym czasowej pomocy i wsparcia w okresach nasilenia choroby,
4) w pierwszym epizodzie choroby psychicznej,
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5) doSwiadczajqcym problem6w w funkcjonowaniu powstalych na skutek uszkodzenia
oSrodkowego ukladu nerwowego,
6) kt6re dotychczas czgsto powracaly do szpitala psychiatrycznego;

Wsparcie udzielane jest takZe czlonkom rcdzin i opiekunom os6b z zabtxzeniarni

psychicznymi. W razie wskazaf do objgcia opiek4 Srodowiskow4 (domow4) w ramach

Zespolu Leczenia Srodowiskowego wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub

psychiatry (NFZ).

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lecznei:

Waznym elertentem wsparcia os6b z zaburzeniaLni psychicznyrni .jest dzialalnoSi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w LEcznej. Do zad,ah realizowanych przez pCpR
w Lgcznej nale?y Swiadczenie spec.ialistycznego poradnictwa prawnego: psychologicznego,
rodzinnego, pedagogicznego i socjalnego dla kazdego mieszkafca Powiatu Lgczyriskiego.
Ponadto w ramach interwencji kryzysowej podej mowane s4 interdyscyplinarne dzialania na
rzecz os6b i rodzin bgd4cych w stanie kryzysu - iednostka udziela natychmiastowe.i
specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zalelnoSci ocj potrzeb por.adnictwa
socjalnego lub prawnego. Celem interwencji kryzysowej .jest przywr6cenie r6wnowagi
psychicznej i trmiejgtnoSci samodzielnego radzenia sobie, a dzigki temu zapobieganie
przeJSciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolnoSci psychospolecznej. pCpR
realizu.ie lakze zadania wynikajqce z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitac.ii
zawodowej i spolecznej oraz zatrtdnianiu os6b niepetnosprawnych. Jednostka udziela
dofinansowai ze Srodk6w Paistwowego Furrduszu Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych
osoborn niepelnosprawnylrr, w tym osobom z zaburzeniarni psychicznymi, rn.in.:

1) do ttczestnictwa os6b niepelnosprawnych i ich opiekun6w w turnusach
rehabilitacyjnych,

2) sportu, kultury, rekreacji i turystyki os6b niepelnosprawnych,
3) zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacy.iny, przedmioty ortopeclyczne i Srodki pomocnicze

przy znaw ane osobom ni epetno sprawnym na podstawie odrgbnych przep i s6w,
4) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sig i techni cznych, w zwi4zku

z indywidualnymi potrzebami os6b niepelnosprawnych,
5) koszt6w tworzenia i dzialania warsztat6w terapii za.igciowej;

W Powiecie 'I-gczyflskim co roku realizowane iest zadanie clofinansowania
ttczestnictwa w turnttsie rehabilitacyjnym osob niepelnosprawrych. Celem turnusu
rehabilitacyjnego jest o96lna poprawa sprawnoSci psychofizycznej oL-az rozwijanie
nmiejEtnoSci spolecznych uczestnik6w, migdzy innymi poprzez nawiqzywanie i rozwijanie
kontakt6w spolecznych, realizacjg i rozwijanie zainteresowafl, a tak2e przez udzial w innych
zaj g ciach pr zew i dziany c h pro g ralnem turnu su .

Kolejnym zadaniem ,*ealizowanym od wielu lat .iest doflnansowanie sportu, kultury
i rekreacji. Organizacja sportu jest form4 aktywnoSci czlowieka, maj1cqna celu doskonalenie
jego sil psychofizycznych, indywidualrrie lub zbiorowo. Przez organizacjg kultury nale1y
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rozurlliei dzialalnoSd kulturaln4 polegaj4c4 na wspieraniu i promoc.ii tw6rczoSci, edukacji

i oSwiaty kulturalnei oraz dzialaf, i iniciatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa

ktrltury. Rekreacia ruchowa jest form4 aktywnoSci frzycznej, podejrnowanq dla wypoczynku

i odnowy sil psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji realizowane sq przezl

popularyzacjg walorow rekreacji ruchowej, organizowanie za1gc, zawod6w i imprez sportowo

rekreacyinych. Natomiast pod po.igciem turystyka nale|y rozumied zorganizowane,

zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stalego zamieszkania, wgdr6wki po obcyrn

terenie, maj4ce cele krajoznawcze lub bgd4ce fonn4 czynnego wypoczynku. Dofinansowauie

likwidacji barier pozwala na umoZliwienie lub w znacznym stopniu utatwienie osobie

niepetnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynnoSci lub kontakt6w

z otoczeniem.

Rodzaje udzielonego
dofi nansow ania ze S rod k6w PFRON

Liczba os6b niepelnosprawnych

rok 2020

Symbole
01-u,02-P,

t2-c

Og6lem

Turnus rehabil itacyj ny
01 u- l1

021, - 12

12C-5
28

Zakup przedrniot6w ortopedycznych,
Srodk6w pomocniczych i sprzgtu
rehabilitacy.lnego

01 u-12
02P-1
12C-5

18

Likwidacj a barier architektoni czny ch,
w komunikowaniu sig i technicznych

01 u-0
02P-0
12c-2

2

Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka
0lu-0
02P- I

12C-0
1

Inne formy wparcia - pilota2owy
program,,Aktywny samorz4d"

01 u-0
02P-0
12C-1

1

Najwigkszy odsetek os6b z omawianymi symbolami przyczyny niepelnosprawno6ci,

korzystaj4cych z dofinansowania udzielnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w tr-Ecznej stanowi4 osoby korzystajqce z dofinansowari do zakupu przedmiot6w

ortopedycznych, Srodk6w pomocniczych i sprzgtu rehabilitacyjnego oraz turnus6w

rehabilitacyjnych. Najmniejszy odsetek dotyczy likwidacji barier architektonicznych,

w komunikowaniu sig i technicznych. W ramach zadania Sport Kultura Rekreacja

i Turystyka - Polski Zwiqzek Emeryt6w Rencist6w i Inwalid6w Oddzial Rejonowy

w Cycowie otrzymaN w 2020 roku dofinansowanie ze Srodk6w PFRON do czterodniowej

v
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wycieczki autokarowej ,,Polska Poludniowo - Wschodnia". Wycieczka odbyla sig w dniach
22'25.09.2020r.,tczestniczylo w niej 35 os6b: 32 osoby niepelnosprawne (1 z nich posiadala
orzeczenie z tytuNu zabwzen psychicznych) oraz 3 opiekun6w. Kwota dofinansowana ze
Srodk6w PFRON przez PCPR wtr gcznej to 9 730,00 zN.

Ponadto PCPR wtr gcznej w 2020r, rcalizowalo:
1. Program pilota2owy,,Aktyrrmy Samorz4d" r6wniez finansowany ze Srodk6w pFRON.

Program ten stanowi wuzny krok w kierunku wydajniejszej polityki spolecznej wobec
os6b niepelnosprawnych. Gl6wnym celem programu jest zmniejszenie lub
wyeliminowanie barier ograniczajqcych uczestnictwo os6b niepelnosprawnych
w Zyciu spolecznym, zawodowym i dostgpie do edukacji.

2, Modul III Programu ,,Pomoc osobom niepelnosprawrym poszkodowanym w wyniku
2ywiolu lub sytuacji kryzysowych wywolanych chorobami zakafinymi". W ramach
programu udzielano pomocy finansowej osobom niepelnosprawnym, kt6re na skutek
wystqpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakuhnymi utracily, w
okresie od dnia'9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, moZliwo$6
korzystania Qtrzez okres co najmniej 5 kolejnych nastgpuj4cych po sobie dni
roboczych) z opieki Swiadczonej w plac6wce rehabilitacyjnej. Pomocy udzielano ze
Srodk6w PFRON w formie dofinansowania koszt6w zwiqzanych z zapewnieniem
opieki w warunkach domowych. Swiadczenie moglo byd przyznane maksymalnie na
okres 5 miesigcy. Wsparcie w ramach Modulu III skierowano do os6b
niepelnosprawnych:

I ) uczestnik6w warsztat6w terapii zaj gciowej,
2) uczestnik6w Srodowiskowych dom6w samopomocy, funkcjonuj4cych na podstawie
przepis6w ustawy o pomocy spolecznej,
3) podopiecznych dziennych dom6w pomocy spolecznej, funkcjonuj4cych na podstawie
przepis6w ustawy o pomocy spolecznej,
4) podopiecznych plac6wek rehabilitacyjnych, kt6rych dzialalnoll finansowana jest ze
$rodk6w PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu o s6b ni ep elno sprawnych,
5) uczestnik6w program6w zatwierdzonych przezRadg NadzorczqPFRON, lct6rzy w ramach
tych program6w korzystaj1ze wsparcia udzielanego przezplac6wki rehabilitacyjne,
6) pelnoletnich (od 18 do 25 r.2.) uczestnik6w zajEl rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunk6w i sposobu organizowania zajE1 rewalidacyjno-wychowawczych dla
dzieci i rrio dziezy z tsp o Sledzeniem umyslo wym w stopniu gl gbokim,
7) pelnoletnich (od 18 do 24 r.2.) wychowank6w specjalnych osrodk6w szkolno-
wychowawczych oraz specjalnych oSrodk6w wychowawczych, uczni6w szk6l specjalnych
przysposabiaj4cych do pracy funkcjonujqcych na podstawie ustawy Prawo oSwiatowe,
8) pelnoletnich (od 18 do 25 r,2.) wychowank6w oSrodk6w rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczych oraz oSrodk6w rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonuj4cych na
podstawie ustawy Prawo oSwiatowe;

Liczbazlohonychwniosk6w og6lem: 32T,pozytywnie zweryfikowanych formalnie: 306
Liczba os6b niepelnosprawnych, kt6rym udzielono pomocy: 1 73
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Srodki finansowe wydatkowane w 2020r. narealizacjg Modulu III programu : 382 000 zl

W obszuze pomocy spolecznej konieczne jest zr6hnicowanie form oparcia

spolecznego i program6w rehabilitacji spolecznej odpowiednio do potrzeb os6b

niepelno sprawnych intelektualnie i psychicznie.

REALIZACJA PRZEZ PCPR W I,qCZNEJ PROJEKTU
wSP6I,F.INANSOWANEGO ZE SRODT6W UNII EUROPEJSKIEJ:

Powiatowe Centum Pomocy Rodzinie w tr-gczrej w m-cu lipcu 2018r. w konkursie zamloigtyrn

Regionalnego Progmmu Operacyjnego Wojew6dztrva Lubelskiego mlaria 2014-2020 zloirylo wniosek

o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 11 ,,Wqczenie spotecare", Priorytet inwestycyjny

9i: ,yAktywne wlqczerie, w tym zmyslq o promowaniu r6wnych szans oraz aklywnego uczestrrictwa

i adgkszaniu szans nazatrudnienie"oDildanre 11.1 ,Aktywne wlqczsrid' nr RPLU.I1.01.00-IP.02-06-

001/18. Zan4d Wojew6dztrva Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 06.11.2018r. zatwiodzil Listq

ocenionych projekt6w zpostedzefiaKomisji Oceny Projekt6w w ramach konkursu nr RPLU.I1.01.00-

IP.02-06-001/18. Projekt ztroinny przez PCPR w tr qcmej zostal poz5rtywnie oceniony i wybrany do

dofinarsowania"

Catrkowita wartoSd projektu to I 554 244,39 zl. Kwota dofinansowania projektu ze Srodk6w

UE wynosi l32l 107,73 zN.

Czasrcalizacji projektu: 01 kwieciefi2}l9r. -31marzec202b. Projekt mial by6 realizowany

do korica 2020 roku. Jednak z powodu epidemii COVID-l9 dziaNania projektowe zostaNy

wydluZone do 31.03.202k.

Cel gl6wny projektu:
Zwigkszenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji spolecznej i zawodowej

57 os6b (34 kobiet i 23 mE\czyzn) niepracuj4cych zawodowo, zagrohonych wykluczeniem

spolecznym illub wykluczonych spolecznie, zamieszkuj4cych na terenie Powiatu

tr-gczyfskiego poprzez realizacjg kompletnego programu obejmuj4cego m.in.: wsparcie

doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny),

dw6ch specjalist6w ds. reintegracji zawodowej; szkolenia zawodowe oraz Srednio 5/6 mies.

staae zawodowe realizowane u pracodawc6w z terenu wojew6dztwa lubelskiego. Dzialania

projektowe maj4 przyczynil sig do zahamowania zjawiska tzalehnienia od pomocy

spolecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw spolecznych oruz poprawy dostqpu

do rynku pracy mieszkaric6w Powiatu tr gczyriskiego.

Grupa docelowa w projekcie to: 57 os6b zagro2onych lub wykluczonych spolecznie

(34 kobiet i 23 mgaczyzn) z terenu Powiatu tr gczyrlskiego, osoby bezrobotne lub pozostaj4ce

bezzatrudnienia(zarejestrowane lub nie w PUP w tr-gcznej), w tym bieme zawodowo:

t) Gr I - 40 os6b z niepelnosprawnoSciami (20 kobiet i 20 mEZczyzn), posiadaj4ce

znaczny,umiarkowany b4d2lekki stopnieri niepelnosprawnoSci,w tymzzabwzeruarri
psychicznymi (wystarczy zalwiadczenie od lekarua lub opinia), kt6re ze wzglgdu na

niezadowalajqc1 kondycjg zdrowotn4, trudnoSci w podnoszeniu kwalifikacji

J
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zawodowych, doSwiadczanie izolaqi spolecznej potrzebuj4 wspierania w rozwoju
spolecznym, zawodowy m orv poprawy kondycj i zdrowotnej ;
Gr II - 10 kobiet doznajqcych przemocy w rodzinie, kt6re przez doSwiadczenia
zwiqzane z przemocq w rodzinie, czgsto silne urazy psychiczne, bolesne odczucie
izolacji spolecznej, obniZenie poczucia wlasnej wartoSci - potrzebuj4 wsparcia przy
podnoszeniu/zdobywaniu kwalifikacji/ kompetencji zawodowych i doSwiadczenia
zawodowe go orM pomocy we wzmacnianiu poczuciapodmiotowosci ;

Gr III - 7 wychowank6w rodzinnej pieczy zastgpczej w wieku t6-24 lata (4 kobiety
i 3 mgzczyzn), ktlrzy ze wzglgdu na trudn4 sytuacjg Lyciowq utrudniajqcq
przygotowanie do samodzielnego |yciapotrzebuj4 wsparcia w zakresie pokierowania
na wla$ciwq Scie2kg spoleczn4 i zawodow4;

Realizacj a poszczeg6lnych zadar{
w projekcie pn. NIEMOZLIWE A JEDNAK!,, w 2020r,2

ZADANIE 1

DORADZTWO PSYCHOSPOI,ECZNE I ZAWODOWE:

I. Uslugi aktyvmej integracji o charakterze spoleczn)rm:

1. Indywidualne doradilwo psychologiczne - realizowane w siedzibie PCPR w N,gcznej
ptzez psychologa od 01.05.19r. do 31.12.20r. narzecz 57 UP - Sr. I hzeg.ll UP/mc-
lqcznie 57 h zegarowych/mc - sukcesyrrmie przez caly okres wsparcia UP (l4cznie
684 h zeg. wsparcia indywidualnego w 2020r.). Wsparcie psychologa uwzglgdnialo
indywidualne potrzeby UP, identyfikowalo bariery psychologiczne, zagro1enia
depresj4, spadki motywacji towaruyszqce UP. Jego zadaniem bylo niwelowanie
zagroheh, radzenie sobie ze stresem, przeNamywanie pojawiaj4cych sig barier oraz
podtrzyrnywanie aktywnoSci UP, podnoszenie ich motywacji do dzialania. Mialo na
celu podniesienie kompetencji spolecznych oruzmotywacji do dzialaniai zaufaniawe
wlasne sily UP, zachowania postawy asertywnej

2, Rehabilitacja zdrowotna - Grupowy Wjazd rehabilitacyjno-zdrowotny
w dniach 17.08-18.08.-19.08.2020r. uczestnicy projektu z Gr I-40 os6b
z niepelnosprawnoSci4 uczestniczylo w 3-dniovvych (24h dydakt.-3 dni x 8 h dydakt.)
wyjazdowych warsztatach rehabilitacyjno-zdrowotnych w Nalgczowie w Hotelu
Termy Palacowe. W trakcie pobytu zrealizowane zostaly warsztaty
z rehabilitarfiem/fizjoteruputq oruz z dietetykiem. Uczestnicy projektu w trakcie
pobytu skorzystali takhe z zabieg6w rehabilitacyjnych takich jak: oklady fango, bicze
szkockie, elektrostymulacja, masa? limfatyczny, detox foot spa, k4piel arcmatyczna
i perelkowa. Do dyspozycji uczestnik6w projektu byltakzeKompleks Wodny Atrium
z basenem Aquatonic, w kt6rym rozmieszczone sg m.in. N6zka b4belkowe,laweczki
perelkowe, iacvzzi oraz sauna sucha i parowa. Uczestnicy projektu odwiedzili tak1e
Park Zwierzqt, Rozrywki i Edukacji w Wojciechowie. Bylo to idealne miejsce na
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wypoczynek i rozrywkQ poza miastem, gdzie UP spgdzili wolny czas aktywnie, na

Swiezym powietrzu, w bezpoSrednim kontakcie z nattxqi zwierzEtari.
Kolejnym punktem bytro zwiedzanie Kazimierua Dolnego z przewodnikiem, kt6ry
pigknie i ciekawie opowiadal o historii tego miasta, jego zabytkach i atrakcjach
turystycznych (m.in.: bulwary nadwiSlaiskie, rynek Kazimierua Dolnego, zabytkowe
koScioly.

Wyjazdowe zajEcia rehabilitacyjno-zdrowotne przygotowaly zdrowotnie UP
do udzialu w kolejnych formach wsparcia w projekcie (szkolenia zawodowe i Sr. 5-6
mies. staze zawodowe). Przyczynily siq do poprawy stanu zdrowia os6b
niepelnosprawnych, a talrte zmiany postrzegania wlasnych moZliwoSci i postaw
spoleeznych. Wplyngly na poprawg kondycji zdrowotnej UP, intensyfikacjg
aktywno6ci spoleczno-zawodowej, poznanie swoich mozliwo6ci, wzrost poczucia
wlasnej wartoSci orazpozwolily na oderwanie sig od codziennych problem6w.

II. Usluei aktwnei integracii o charakterze zawodowvm:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe - realizowane w siedzibie PCPR w tr-gcznej przez

doradcg zawodowego od 07.05.19r. do 31.01.21r. ia rzecz 57 UP - 6r. 2 h zeg.ll

UP/mc- lqcznie ll4 h zegarowych/mc - sukcesywnie przez caly okres wsparcia UP

oruz24hzeg. dodatkowego wsparcia indyw. w mcu XIl2020r. S1cznie t 392hzeg.
wsparcia indywidualnego w 2020r.). Indywidualne doradztwo zawodowe udzielane

bylo sukcesywnie przez caly okres wsparcia UP. Wsparcie indywidualne doradcy

zawodowego ma na celu przygotowad UP do lepszego funkcjonowania na rynku

pracy, zwiEkszyl ich aktywno66 zawodowq,ksztaltowa6 postawy samodzielnoSci oraz

ukierunkowa6 zgodne z wlasnymi zasobami i potrzebami zawodowymi.

2. Grupowe doradztwo zawodowe - reaLizowane w siedzibie PCPR w tr-Ecznej przez

doradcg zawodowego od 01.10.19r. do 31.01.21r. na rzecz 57 UP. W 2020r, doradca

zawodowy zrealizowal warsztaty grupowe w wymiarze:

1) z Grl- 40osobaminiepelnosprawnymi - 47hdydakt.
2) zGrll - 10 kobietarridoznajqcymi przemocy -62h dydakt.,

3) z GrIII-7 wychowankami rodzinnej pieczyzastgpczej - 140hdydakt.;

3. Wsparcie specjalisty ds. reintegracji zawodowej (mentora) - realizowane

w siedzibie PCPR w tr-gcznej od 01.04.19r. do 28.02.2b. narzecz Gr I - 40 os6b

niepelnosprawnych - 2 spec. po 20 ON (10 K i 10 M) kuzdy. SpecjaliSci

ds. reintegrucji zawodowej zrealizowali Sr. 1 W na I UP/mc - 20 h zeg.lmc (lqcznie

480 h zeg. indywidualnego wsparcia, tj. po 240hzeg. w 2020r,) zrealizowaLkazdy

ze specjalistlw. Zadaniem spec. ds. reintegracji zawodowej jest m.in. wsparcie ON

w procesie wNqczenia spol. oraz aktywizacji spolecznej i zawodowej. Pomoc

specjalist6w ukierunkowana jest na zapewnienie ON maksymalnej niezalehnoSci po

zakohczenht udzialu w proj. Spec. ds. reintegracji zawodowej pracowal z ON,

wspieral i motywowal ich podczas realizacji szkolef zawodowych i sta?y, co ma

wplyn46 korzystnie naznalezienie zatrudnieniaprzez UP z Gr I - 40 ON.

4, SZKOLENIA ZAWODOWE - w ramach projektu uczestnicy od lipca do wrzeSnia

2020r. odbywali szkolenia zawodowe podnosz4ce ich kwalifikacje i/lub kompetencje

zawodowe: ,,KoSMETYCZKA ZWZALEM, STYLIZACJ.T PAZNOKCI I RZES"
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5.

(8 Up), ,,FLORYSTA" (1 Up), ,,FRYZJER' (1 Up), ,,KUCHARZ MALEJ
GASTRONOMII" (5 Up), ,,PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO_BIUROWY
z OBSLUG.4 RECEPCJVSEKRETARIATU" (lg up), ,,SERWISANT
KOMPUTEROWY" (3 Up), ,,LAKIERNIK-BLACHARZ SAMOCHODOWY"
(2 UP), ,,REJESTRATORKA MEDYCZNA" (g Up), ,,PRACOWNIK
GOSPODARCZY" (5 UP), ,,SPRZEDAWCA Z OBSI,UG.{ KASY FISKALNEJ
I KOMPUTERA" (3 UP). Uczestnicy otrzymali bezp\atnie: materialy dydaktyczne,
pelne wyZywienie: dwudaniowy obiad i serwis kawowy, ubezpieczenie NNW,
wymagane badania lekarskie: medycyny pracy oraz dla cel6w sanitarno-
epidemiologicznych, stypendium szkoleniowe w kwocie 994,50 zl netto oraz zvtrot
koszt6w dojazdu na szkolenie do 150 zl (eSli odbywalo sig poza miejscem
zamieszkania UP). Tak szerokiwachlaru szkoleri zawodowych pozwolil na uzyskanie
pruez 57 UP kwalifikacji zawodowych i /lub kompetencji zawodowych atrakcyjnych
z punktu widzenia lokalnego rynku pracy oraz zgodnych z ich indywidualnymi
predyspozycjami.

STAZE ZAWODOWE- po ukofczeniu kurs6w zawodowych grupa 50 uczestnik6w
projektu (z Gr I - 40 os6b i z Gr ll - 10 os6b) od sierpnia2I2}r. do marca 2021r.
rcalizowal.a Sr. 5-6 miesigczne stahe zawodowe u pracodawc6w z terenu
wojew6dztwa lubelskiego. Sta2ySci zdobywali praktyczne umiejgtno6ci w takich
zawodach jak: pracownik administracyjno-biurowy, rejestratorka medyczna, pomoc
kosmetyczna, pomoc nauczyciela, fotograf florysta, technik weterynarii, serwisant
komputerowy, opiekun osoby niepelnosprawnej, pomoc biblioteczna, pomoc
kuchenna, pomocnik kucharza, pomocnik glazumika, pracownik gospodarczy,
serwisant rowerowy, sprzedawca. Uczestnicy projektu podczas trwania strty
zawodowych zapewnione mieli m.in. badania lekarskie przedrczpoczgciem sta2u, co
miesigczne sffiendium sta2owe w kwocie 1398 zN netto miesigcznie, ubezpieczenie
NNW, zwtotkoszt6w dojazdu nasta|do 100 zl miesigcznie.

ZADANIE 2 PRACA SOCJALNA:

Wsparcie socjalne - realizowane w siedzibie PCPR w tr-gcznej i/lub w Srodowisku Up
przez pracownika socjalnego od 01.04.19r. do 28.02.2b. narzecz 17 Up: Gr II - l0
kobiet doznajqcych przemocy w rodzinie i GR lll - 7 wychowank6w rodzinnej
pieczy zastgpczej (K I 3 M) - *. 2 h zeg,/l up/mc- lqcznie 34 h zegarowych/mc -
sukcesywnie przez caly okres wsparcia UP (lqcznie 408 h zeg. wsparcia
indywidualnego w 2020r.). Wsparcie socjalne realizowane bylo na rzecz poprawy
funkcjonowania 17 UP. Mialo na celu pomoc we wzmacnianiu
i odzyskiwaniu przez UP zdolnoSci do funkcjonowania w spoleczeflstwie,
mobilizowanie pod k4tem aktywno6ci spolecznej i zawodowej (do tdzialu
w zajgciach indywidualnych z psychologiem i doradc4 zawodowyffi, w warsztatach
grupowych z dorudcq zawodowym. Pracownik socjalny pracowal zlJP, wspieral
i motywowal ich podczas rcalizacji szkoleri zawodowychi stazy, co ma wplynq6
korzystnie na znalezienie zatrudnienia przez lJp z Gr II - 10 kobiet dozn. przern.
w rodzinie.

1.
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WartoSd calkowita projektu w 2020r. wyniosla 715227,53 zl. Kwota dofinansowania

projektu ze Srodk6w UE wyniosla 644 043,53 zl
Wklad wlasny w formie zasilk6w i pomocy w naturze: 71 184 zl
Wklad wlasny ze Srodk6w PFRON: 10 000 zl

W 2020r. w ramach projektu wsparciem objgto 22 osoby z zabwzeniami psychicznymi,

w tym 13 kobiet i9 mghczyzn-mieszkanc6w Powiatu tr-gczyfskiego.

Warsztaty Terapii Zajgciowej w Janowicy sq istotnyrn elementem wsparcia os6b

z zaburzeniami psychicznymi. Organizatorem warsztat6w terapii zajgciowej jest Polskie

Stowarzyszeniem na Rzecz Os6b z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo w tr-gcznej

Celenr stowarzyszenia.jest dzialanie natzecz wyr6wnania szans os6b z niepetnosprawnoSci4

intelektualn4, tworzenie warunk6w przestrzegania wobec nich praw czlowieka, prowadzenie

ich ku aktywnemu uczestnictwu w zyciu spolecznym, dzialanie natzecz oclu'ony ich zdrowia

oraz wspieranie ich rodzin. DzialalnoSi warsztatu terapii zajgciowej regulowana jest umow4

zawartq pomigdzy Powiatem Lgczyriskim a Polskirn Stowarzyszeniem na Rzecz Os6b

z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo w Lgcznej oraz finansowana jest ze Srodk6w

Paflstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych i Srodk6w budzetu Powiatu

trEczyriskiego. Warsztat Terapii Zajgciowej funkcjonuje juz od 15.06.2001r, stwarzaj4c

osobom niepelnosprawnyrn niezdolnym do podjgcia pracy mozliwoSi rehabilitacji spoleczne.j

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrucania umiejgtnoSci niezbgdnych do podjgcia

zatrudnienia.

Warsztaty przeznaczone s4 dla os6b niepelnosprawnych powyzej 18 roku Zycra r liczq

do 33 uczestnik6w. Terapia ma na celu rehabilitacjq spoleczn4 i zawodow4 umozliwiajqcq
pozyskanie urniejgtnoSci niezbgdnych do podjgcia ewentualnej pracy oraz osi4gniEcie jak

najv,ryilszego poziomu sarnodzielnoSci i clojrzaloSci spolecznej uczestnik6w. W ramach

Warsztat6w dziala 7 pracowni: muzyczna, stolarska, gospodarstwa domowego - kulinarna,

gospodarstwa domowego, ogrodnicza, plastyczno-rgkodzielnicza, poligraficzno

introligatorska oraz krawiecko-zabawkarska. Warsztat oferuje swoim uczestnikom

i rodzinom/opiekunon-r rolne formy wsparcia, m.in.:

1) dzialama uspoleczniajqce poprzez udzial w 2 zespolach artystycznych - Figiel,

BEbnoludy,

2) szkolenia zzakresu edukacji zdrowotnej, plomocja zdrowia,

3) poradnictwo i pomoc psychologi czna, pedago gtczna, prawna,

4) rehabilitacjg ruchow4 w zakresie: kinezyterapii miejscowej i og6lnej; stymulacji

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

fi zykoterapi i (hydromas az, masa 2 klasy czny, pol e e I ektro -uragnetyczne ),
5) treningiekonomiczne,
6) treningi spgdzania wolnego czasu,

7) trening radzenia sobie ze stresem,
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8) edukacja ekologiczna,

9) edukacja w zakesie przeciwdzi alaniaprzemocy,
l0) imprezy i spotkania integracyjne,
11) udzial w festiwalach, przegl4dach i konkursach,
12) wsp6lpraca z innymi organizacj at.ni z terenu kraju i kosciolem,
13) doradztwo zawodowe;

Najliczniejsz4 gt'upg trczestnik6w warsztat6w stanowiq osoby niepetnosprawne
zamieszkujqce na terenie Gminy Cyc6w oraz Gminy l-qczna.

Uczestnicy Warsztat6w Terapii Zajgciowej w Janowicy w 2020r.:

Uczestnicy
Warsztat6w

Terapii Zajgciowej

Symbol prry cryny niepelnosprawnoSci

01-u 02-P t2-c N I

rok 2020 t9 13 0 0 0

Liczb a ko biet b gd4 cych uczes tnikami warsztat6w :

rok 2020 - 18

Liczb a m gilczy zn b g d 4cych u czes tnikam i w arsztat6w :

rok2020 - 14

Podzial uczestnik6w warsztat6w wg gmin:

Gmina
2020

l,gczna 14

Puchaczr6w 2

Milej6w 4

Cyc6w l1

Ludwin 1

Og6lem 32
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Podzial uczestnik6w warsztatilw ze wzglgdu na wiek :

Przedzial wiekowy }{.g'LczyLni Kobiety Ilazem

Do 18 roku Zycia 0 0 0

Do 25 roku 2ycia 2 2 4

Powy2ej 25 roku Iycia 12 t6 28

Og6lem t4 18 32

6. Polskie Stowarzvszenie na Rzecz Os6b z NiepelnosprawnoScia Intelektualna

Kolo w tr ecznei:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z Niepelnosprawno6ci4 Intelektualn4 Kolo

w tr gcznq istnieje od 199h., a swoimi dzialaniami i pomocq obejmuje osoby

z niepetnosprawnoSci4 intelektualnq, ich rodziny, opiekun6w. Od 2001r. prowadzi plac6wkg

Warsztaty Terapii Zajgciowej w Janowicy, gdzie wsparciem objgtych jest do 33 os6b

z niepelnosprawnoSci4 intelektualnq. DzialalrroS6 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Os6b

z Niepelnosprawno6ci4 Intelektualn4 Kolo w Lgcznej mohe by6 prowadzona dzigki dotacjom

celowym PFRON, darowiznom zaklad6w pracy, sympatyk6w, czlonk6w kola, skladkom

cztronkowskim. Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez i spotkat'r kulturalnych oraz

uczestniczy w zyciu kulturalnym gmin, powiatu, regionu oraz vtydarzeniach kulturalnych.

Celem spotkari jest integracja ze spoleczeflstwem, prezentacja tw6rczoSci os6b

niepelnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os6b z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo

w l-gcznej realizowalo dzialania w 2020r.:

L
D

Przedsigwzigcie WielkoSd
dofinansowania

iLrddla finansowania

1 Prowadzenie WTZ Janowica 639 783,74 zN

+71087,03 zl

PF'RON,

Powiat tr gczyfrski
(t0%)

2 DzialalnoSd statutowa 6 500,00 zl Lubelski Wggiel
Bogdanka
(Akcja ,,Kilometry
dobra")
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DzialalnoSd edukacyjna i promocyjna
zachow ah pro zdrowotnych i
prospolecznych,,Aktywny spos6b na
dtugie i zdrowe Zycie"

12 000,00 zN

700,00 zl

Gmina Puchacz6w

Srodki wlasne

4
Udzial w Kampanii Spolecznej
Kilometry Dobra

50 669,74 zl Zbi6rka publiczna
20t9t5t3toP.

5

Zakoirczenie i r ozliczenie proj ekt6w
,,Wiekowi : Przebojovi" -zadanie dla
3 0 os6b niepelnosprawnych/senior6w
z Gminy Cyc6w.

,,Aktywnie do przodu"-
Celem projektu jest
wl4czenie spoleczne i aktywizacja
zawodowa 36 os6b z

niepelno sprawno Sciam i (22K
i 14 M) zagrohonych
ub6stwem lub wykluczeniem
spolecznym z woj. lubelskiego.

,,Droga do lepszego Jutra" -zadaniem
objgto 120 os6b.

,,Nowa Perspektywa!"-
wl4czenie spoleczne i aktywizacja
zawodowa 60 os6b
z niepelnosprawnoSciami (36K
i24M) zagrohonych
ub6stwem lub wykluczeniem

spolecznym z woj. lubelskiego.

Bezpieczne W T Z i rehabilitacj a
spoleczno-zawodowa os6b
z niepelnosprawno6ciami".

139 560,00 zl

79 920,00 zl

177 600,00 zl

307 774,00 zL

9 828,00 zl

WUP Lublin -
projekty partnerskie
w trakcie realizacji -
RPO (Regionalny
Program
Operacyjny) nalata
2014-2020 priorytet
9-12 dziEki
nawiqzanej
wsp6lpracy z
Fundacjq Senior6w

Jw.Zadania
realizowane
w partnerstwie
z Bonum Vitae
zLlblinai Sonet
Janusz Olek z
Lublina

Jw.

PFRON

Inne podjgtew 2020r. dzialania:

1. Zatzqd Kola zorganizowal w 2020r. konferencjg - Integracja Srodowisk, w kt6rej
wziglo udzial 60 os6b reprezentuj4cych OPS, MOPS, szkoly z terenu woj.
lubelskiego, zatJady pracy, oSrodki kultury, samorz4dy.

2. PSONI przewodniczqca Zarzqdu. Kola otrzymala nagrodg ,,Kuriera Lubelskiego',
OsobowoSi Roku 2019 za dzialania spoleczne oruz zajgla 3 miejsce wSr6d
aktywnych kobiet Powiatu tr-gczyriskiego.
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3. W plac6wce prowadzonej przez PSONI Kolo w l-qcznej prowadzone s4 zajgcia

edukacyjne zuczniarri szk6l z terenu powiatu.

4. Zespoly artystyczne dzialajqce w WTZ, kt6re prezentuj4 program artystyczly w wielu

wydarzeniach na terenie kraju i zagranicq.

5. Stala wsp6Npraca z or ganizacjami NGO w regionie otaz w kraj u.

6. I miejsce Zespolu teatralnego ,,Figiel" na festiwalu,,Wiara i Rozum" w Bydgoszczy.

7. Zaangahowanie spoleczne czlonk6w Kola:

1) 1 osobajest czlonkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy,

2) 1 osobajest czlonkiemZaru4dtFundacji OIC Poland,

3) 1 osobajest czlonkiem Sieci Wsp6lpracy OrganizacjiPozaruqdolvych Pogranicza,

4) I osoba jest czlonkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej PSONI;

8. Wsp6lpraca z lokaln4 spolecznoSci4, instytucjami oruz innymi podmiotami

dzialajqcymi na terenie powiatu i wojew6dztwa. Od kilku lat rozwijana jest

wsp6lpraca z plac6wkami z calego kraju, a takhe z zagranicy:

Lp Instytucja nazwa MiejscowoSd

1

Starostwo Powiatowe

w N,gcz,nej, PCPR w tr gcznej
N,gczna

1 Stowarzyszenie Warsztat6w
Sztuk Specialnych

Eger - Wggry

J. Stowarzyszenie Os6b
z Niepetnosprawno6ciami

Brze56 - BialoruS

4. Lubelski Wggiel,,Bogdanka" Bogdanka

5. Zwiqzki Zawodowe LW
"Bogdanka"

Bogdanka

6. Szkola Podstawowa
Milej6w, Bialka, Zezulin, Ludwin,
Zawieprzyce, Nadrybie, Drat6w, Piaseczno,

Jaszcz6w

7. Zesp6l. Szk6l z Klasamr
Integracyinymi

Cyc6w, t gczna

8. Urz4d Gminy Puchacz6w, Cyc6w, Ludwin, N-gczna, Milej6w

9. Fundacja OIC Poland Lublin

10. LFOON Sejmik Wojew6dzki Lubliu

11 Bank Sp6ldzielczy Cyc6w, N,Eczna

12. Jednostka Wojskowa Lublin

13. Sieci Wsp6lpracy Organizacj i
P ozaruadowych Po granicza

Lublin

t4. OPS, MOPS Gmi na L qcznal P owiat N- E czy hski

15. PSONI Jaroslaw, Mielec, Milej6w, Tomasz6w

Lubelski, Hrubiesz6w, Ryman6w, Hacz6w,
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Swidnik, Zamofic,Nidzica, Hacz6w,

Ryman6w, Jaroslaw, Miech6w, Gdansk

16. Gminny OSrodek Sportu
i Kultury

Ludwin, Puchacz6w, Koderi

17. Agencja Reklamowa VIP Lublin

18. Tesco, ul. Chelmska l,gczna

19. Bank ZywnoSci Lublin

20. Stowarzyszenie Chorych Czerwonograd-Ukraina

21. Parafie

Nadrybie, Cyc6w, tr-gczna, ZeztlJin, Bialka,
tr-aricuch6w, Rog6Zno, Slawatycze, Jawidz,
Milej6w, RogoZno, Malin6wka, Wola
Korybutowa

22.
Pracodawcy - Dom-Top,
Wamex, Fuzoterm, ADaL,
Stacia Paliw

Lgczna, Lublin, Kaj etan6wka

7. Srodowiskowe Domy SamoDomocv:

Kole.inyrn istotnyrn elementem wsparcia os6b z zaburzeniami psychicznymi jest
dzialalnoSi Srodowiskowych dom6w sarnopolxocy, Srodowiskowe domy samopomocy to
jednostki prowadzone przez powiaty i gminy w ramach zadah zleconych w ustawie o pomocy
spolecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. SQ to plac6wki dziennego pobytu
skierowane do pelnoletrrich os6b z zabtrzeniami psychicznymi, kt6re w wyniku upoSledzenia
niekt6rych funkc.ii organizmu lub zdolnoSci adaptacy.inych wymagaj4 pomocy w zakresie
przystosowania do Zycia w Srodowisku rodzinnym i spoiecznyln, w szczeg6lnoSci w celu
zwigkszenia zaradnoSci i samodzielnoSci zyciowej, a takZe ich integracji spoleczne.i.

Zadanrem Sds jako oSrodk6w wsparcia jest Swiadczenie uslug na rzecz os6b z zaburzeniami
psychicznymi, kt6re majq na celu naukg, rozwijanie i podtrzymywanie umiejgtnoSci
niezbEdnych do samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku spolecznym. Glowne zadania
Sds to indywidualne i zespoiowe treningi z funkcjonowania w codziennym zyciu: czynnoSci
samoobslugowych, kulinarny, higieny i dbaloSci o wygl4d zewngtrzny, budzetowy oraz
umiejgtnoSci interpersonalnych, x>zwi1zywania problen-r6w i umiejgtnoSci spgdzania czasu
wolnego; terapia za.igciowa; terapia ruchowa; zaigcia rewalidacy.ine; psychoedukacja;
poradnictwo socjalne, psychologtczne; integracja spoleczna. W Powiecie trEczyriskim
funkcjonu.i4 dwa takie domy: Srodowiskowy Dom Samopomocy w LEcznej oraz
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibq w Antoniowie.

Usiugi Swiadczone przez SDS w {,gcznej skierowane s4 do os6b pelnoletnich
z zaburzeniarni psychicznymi tj. przewlekle chorych psychicznie oraz z niepelnosprawnoSci4
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intelektualnq z terenu miasta i gr-niny tr qczna, a na mocy zawartych Porozumieri takze do

mieszkafc6w gmin: Cyc6w, Milei6w, Ludwiu, Spiczyn, Puchacz6w. Srodki na

funkcjorrowanie dornu przekazywalle s? pruez Wydzial Polityki Spolecznej Lubelskiego

Urzgdu Wojewodzkiego w l,ublir-rie.

Plac6wka pehri rolg oSrodka wsparcia w formie clziennego. Proces terapeutyczny,

oferta zajg(, lbrrny i metody uwzglgdniajil mozliwo$ci, potrzeby i oczekiwania osob

clrorr"rjEcych psychicznie i z niepelnosprawnoSciq intelektualn4. W zwi4zku z utrzymuj4cym

sig stygmatem wobec os6b zdrowiej4cycli, plac6wka stara siq wlaSnie tym osobom stworzyi

azyl, w ktorym mogq czui sig rozumiani oraz warunki do rozwoju w kazdym obszarze Zycia.

Liczba miejsc statutowycli: 55.

I" Dane iloSciowe dotycz4ce bie24cej dzialalnoSci statutowej Srodowiskowego I)omu

Samopomocy w Lgcznej w 2020r.:

Liczba os6b korzystaj4cych z uslug:

Rok Liczba
miejsc

statutowych

Liczba wydanych
decyzji

Liczba os6b
oczekuj4cych

Liczba os6b
korzystaj4cych

z uslug*

2020 55 54 0 7l

*lqcznie z osobami korzystaiqcymi z Klubu Samopomocy

II" Miejsce zamieszkania:

Rok Gmina Liczba
os6b

TYP A TYP B TYP C

2020

N,gczna 24 11 8 0

Cyc6w 7 4 2 0

Ludwin 6 0 6 0

Milej6w 4 4 0 0

Puchacz6w 6 5 1 0

Spiczyn 7 4 1 2

W SOS wtr,gcznej w 2020r. w ramach prowadzonego specjalistycznego wsparcia dla

os6b z zabtrzeniami psychicznymi i ich rodzin udzielonych zostalo 150 porad.

SOS w 2020r. prowadzil dzialaniaobejmuj4ce:

l) wlqczeniew dzialania os6b chorych psychicznie i ich rodzin,

v
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2) rozwijanie ,sieci wsparcia i oparcia spoleczrLego, wsp6lprac9 z trzema Zespolami
Leczenia Srodowiskowego oraz Lubelskim Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego,
rozw6j ruchu samopomocowego - rozw6j grupy samopomocy,,Klub Samopomocy",
stala wsp6lpraca z rcdzinami uczestnik6w, wizyty domowe, zwigkszenie zaufania,
ufnoSd w nasz profesj onalizm,,,Pon iedzialki z Ro dzin{', Klub Rodzin,
stal4 wsp6lprac9 z MOPS w N.gcznej, OPS, PCPR w tr gcznej, PZAZ w tr-gcznej,WTz
w Janowicy i innymi oSrodkami wsparcia na terenie powiatu lgczyriskiego,
wsp6lprac9 z instytucjami kultury, bibliotekami - kontynuacja biblioterapii na terenie
Biblioteki FiliaNr 3 wl-9cznej,
promocjg zdrowia psychicznego oruz dzialalnoSci oSrodka wsparcia - kolporta2
ulotek, wydawnictw, broszur na terenie gminy i powiatu,
wsp6lprac9 z grupami wyznaniowymi, koSciolem katolickim, Akademi4 Mtodzieaowq
- ksztaltowanie wlaScilvych postaw, zmiana SwiadomoSci, zwigkszenie zaufania,

9) udzialw konkursach ponadlokalnych, plastycznych,
10) nawi4zanie wsp6lprucy z Soltysem Gminy Podzamcze, generowanie wsp6lnych

dzialafi de sty gmaty zacyjny ch;

Pracownicy SOS w 2020r. korzystali ze szkoleri podnosz4cych poziom kompetencji
zawodowych do pracy z osobami z zabrxzeniami psychicznymi, m.in.

1) Trening umiejgtnoSci komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatyumych
i wspomagaj4cych spos6b porozumiewania - 1 pracownik,
Terapia przy pomocy przyrody - 1 pracownik,
Zdrowie psychiczne w dobie izolacji- 2 pracownik6w,
Praca zdalnaz uczestnikiem - 2 pracownik6w;

Od paldziernika 2018r. do poczqtku 2020r. trwaly prace nad budow4 nowej siedziby
Srodowiskowego Domu Samopomocy w tr gcznej. NieuZytkolyany budynek starego XIX-
wiecznego spichlerza w Podzamczu posluZy do sprawowania dziennej opieki nad
60 uczestnikami SnS. Zahes przewidzianych prac byl bardzo szeroki i obejmowal
przystosowanie budynku do pelnienia nowych funkcji. Istniej4ca obok spichlerza dobud6wka
zostala rozebrana i wybudowana na nowo. Wyremontowany budynek domu samopomocy
pozwoli prowadzi6 dzialalnoSd w bardziej komfortowych warunkach. Nowa siedziba
Srodowiskowego Domu Samopomocy Podzamcze 2,jest nowoczesna i gotowa do pelnienia
nowych funkcji. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przestronny zpelnym
zapleczem technicznym. Opr6cz pracowni do terapii zajgciowej z zapleczem tj. plastyczno-
ceramicznej, rgkodziela artystycznego, umiejgtnoSci technicznych, komputerowq, Zycia
codziennego, znaj&$q sig takZe 4 mieszkania treningowe przezrraczone dla os6b, kt6re bgd4
podejmowaty pr6bg usamodzielnienia i 2 pokoje interwencji kryzysowej, sala do$wiadczania
Swiata i rehabilitacji ruchowej. Uczestnicy majq do dyspozycji taras widokowy. Na pocz4tku
maja2020r. odnowiony budynek starego spichlerza zostal dopuszczony do uzytkowania jako
Srodowiskowy Dom Samopomocy. W czerwcu 2020r, po przerwie spowodowanej pandemi4
COVID-l9 uczestnicy SOS wr6cili do nowej siedziby.

Powstanie nowej siedziby SDS mozliwe bylo dzigki Srodkom pozyskanym w ramach
projektu pn. ,oPrzebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Srodowiskowego
Domu Samopomocy". Inwestycja zostala zrealizowana ze Srodk6w wlasnych gminy tr-Eczna

3)
4)

s)

o

7)

8)

2)

3)

4)
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oraz innych 2r6del.: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

dofinansowanie z budzetu paristwa otM ze Srodk6w PFRON. Calkowity koszt przebudowy

spichlerza to prawie 6 350 000 zN. Dofinansowanie z budhetu paristwa wynioslo

46t 460,43 zl, ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 538 032,39 zN.

Paflstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych zasilil wklad wlasny Gminy

tr-qcznakwot4 540 000,00 zl.
Warto podkreslii, iz SnS w Lgcznej jest animatorem Partnerstwa naRzecz Ochrony

Zdrowia Psychicznego Mieszkaric6w Powiatu Lgczyrlskiego, w ramach kt6rego realizuje

wiele inicjatyw na poziomie lokalnym, ponadlokalnym, krajowym i migdzynarodowym.

7.2. Srodowiskowv Dom SamoDomocv w Mileiowie z siedziba w Antoniowie:

Na terenie Gminy Milej6w od 2006r. dziala Srodowiskowy Dom
Samopomocy w Milejowie z siedzibq w Antoniowie. Plac6wka prowadzona jest przez

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os6b z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo
w Milejowie. Od listopada 2017 roku dzialalno(d plac6wki zostala poszerzona o otwarcie

Filii SOS dla os6b z niepelnosprawnoSciami sprzgZonymi oruz spektrum autyzmu.

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzib4 w Antoniowie oraz Filia
SOS aysponuj4 N4cznie 46 miejscami statutowymi. Z uslug Srodowiskowego Domu
Samopomocy oraz Filii SDS korzystaj4 osoby niepelnosprawne z terenu 5 gmin:

Milej6w, N.gcznao Cyc6w, Trawniki oraz Spiczyn. W SOS w 2020r. w ramach

prowadzonego specjalistycznego wsparcia dla os6b z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin udzielonych zostalo 442 porad.

Pracownicy SnS w 2020r. korzystali ze szkoleri podnosz4cych poziom

kompetencji zawodowych do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, m.in.
1. Techniki rozladowywania napigcia i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

pracownikOw SPS.
Frofilaktyka stresu jako czynnik poprawiaj4cy jakoSi ZyciapracownikOw SOS.
Trening umiejgtnoSci komunikacyjnych komunikacyjnych z wykorzystaniem
alternatywnych sposob6w komunikowania sig.
Diagnoza uczestnika oraz tworzenie IPPWA.
Trening umiej gtnoSci interpersonalnych i rozwiqzywania problem6w.
Praca z doroslymi osobami ze sprzghonymi ograniczeniami sprawnoSci i spektrum
autyzmu * rcalizacja zaNoheh ustawy Za 2y ciem.

7. Postgpowanie w przypadku zachowaf, agresywnych i autoagresywnych
u podopiecznych.

8. Trening umiejgtno$ci poznawczych.
9. Trening umiejgtnoSci interpersonalnych i rozwiryywania problem6w.

W roku 2020 we wsp6lpracy z PCPR w tr-Ecznej zrealizowany zostal projekt

dofinansowany ze Srodk6w PFRON w ramach ,,Programu wyr6wnywania $iznic miedzy

regionami III" - obszar D pod rrazwE ,,Zakup autobusu minimum siedemnastoosobowego,

specjalnie przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby na w6zku inwalidzkim
przeznaczonego na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzib4

w Antoniowie oraz Filii SDS". Projekt mial na celu wyr6wnanie szans os6b

J
)

4.

5.

6.
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niepelnosprawnych w dostgpie do rehabilitacji poprzez zmniejszenie barier transportowych,

kt6re codziennie napotykajq poprzez zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do
przewozu os6b niepelnosprawnych (gl6wnie z niepelnosprawnoSciq intelektualna,

niepelnosprawno6ciami sprzgZonymi oruz spektrum autyzmu). Osoby niepelnosprawne maj4
ulatwiony dostgp do terapii zajgciowej, rehabilitacji, wsparcia specjalist6w, plac6wek slu2by
zdrowia, urzgd6w, plac6wek kulturalno-oSwiatowych onz innych jednostek w zale2noSci od
aktualnych potrzeb. Kwota faktycznie wykorzystana na rcalizacjg dw projektu ze Srodk6w
PFRON to 109 525,00 zN - pozostal4 kwotg sfinansowalo Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Os6b z NiepelnosprawnoSci4 Intelektualn4 Kolo w Milejowie i byla to kwota 89 612,00 zl,

8. Polskie Stowarzvszenie na rzecz Os6b z NiepelnosprawnoScia Intelektualng
Kolo w Mileiowie:

Celem stowarzyszenia jest dzialanie na rzecz wyr6wnywania szans os6b

z niepelnosprawnoSci4 intelektualnq, tworzenia warunk6w przestrzegania wobec nich praw
czlowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w Zyciu spolecznym, dzialanie na
ruecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi nieodplatn1
dzialalnoS6 po2ytku publicznego. Wsp6lpracvJe z wNadzani gminy, realizujqc projekty
z przeciwdziatania wykluczeniu os6b niepelnosprawnych omz rehabilitacji zawodowej
i spolecznej. Stowarzyszenie jest r6wnie2 inicjatorem wszelkich dzialah na rzecz os6b

niepelnosprawnych i ich rodzin na terenie Gminy Milej6w.

9. tr-eczvrflskie Stowarzvszenie Iniciatvw Spolecznvch w Lecznei:

Gl6wny cel dzialalnoSci stowarzyszenia to przywracanie osobom z zabvrzeniami
psychicznymi umiejgtnoSci rudzenia sobie w sytuacjach Zyciowych na najwyaszym
z moZliwych poziomie oraz stwarzanie mo2liwoSci do rozwoju ruchu samopomocowego
i sieci oparcia spolecznego we wsp6lpracy zblihszymi i dalszym otoczeniem spoleoznym.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1) organizowanie akcji informacyjnych, szkolefi, konferencji, plener6w malarskich,
prowadzenie badari,

2) prowadzenie wsparcia specjalistycznego, w tym psychologicznego, pedagogicznego,
terapeutycznego, interwencj i kryzysowej, itp.,

3) wsp6lprac9 z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci,

4) gromadzenie Srodk6w finansowych i rzeczorych niezbgdnych do prowadzonej
dzialalnoSci; Ponadto w ramach stowarzyszenia dziaNajq Klub Pacjenta, Klub
Wolontariatu i Klub Rodzin;
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Klub Samopomocy w l,ecznei:

Klub Samopomocy w N-gcznej dzialaj4cy przy ul, Kapitana Zabickiego 2 jest
oSrodkiem wsparcia dla os6b doroslych zzabtnzeniami psychicznymi. Oferta skierowana jest

do tych, kt6rzy ze wzglgdu na swoj4 sytuacjg ?yciowqwynikaj4c4 z problem6w zdrowotnych
poszukuj4 kontaktu zludfimi o podobnych doSwiadczeniach. Grupa samopomocowa ma na
celu pomoc uczestnikom w akceptacji choroby iradzeniu sobie w samodzielnym Zyciuw jak
najbafiziej satysfakcjonuj4cy spos6b. Wa2nym zadaniem pracy klubu jest budowanie
wzajemnych relacji pomocnych w niwelowaniu poczucia osamotnienia i wyizolowania
spolecznego oraz przezwycighaniu sytuacji kryzysowych. Oferta zajgd klubolvych obejmuje
m.in.:

1) wsp6lne spgdzanie czasu poprzez r62nego rcdzaju. aktywnoSci min. rozmowy, czytanie
prasy, ogl4danie TV, korzystanie z Internetu, muzykowanie na gitarze, gry stolikowe,
cykliczne wyj5cia do kina, na basen i do teatru, nordic walking,

2) wsparcie grupy samopomocowej,

3) wsparcie w rozwoju i wzmacnianiu aktywnoici oruz samodzielno6ci zyciowej,

4) spotkania grupowe,

5) trening umiej gtnoSci spolecznych,

6) psychoedukacjg,

7) mozliwoS6 wstgpnej porady terapeutycznej,

8) wsparcie wolontariuszy;

Klub Samopomocy dziala w ramach rcalizacji Projektu,, Nowa jako36 lycia"- rozw6j
uslug spolecznych dwiadczonych w spolecznoSci lokalnej w Gminie Lgczna. Regionalny
Program Operacyjny Wojew6dztwa Lubelskiego. OS Priorytetowa llWlqczenie spoleczne,

Dzialanie ll.2 Uslugi spoleczne i zdrowotne. Projekt wsp6lfinansowany przez UniE
Europej sk4 ze Srodk6w Europej skiego Funduszu Spolec znego.

Na terenie powiatu funkcjonuje klub samopomocy, jednak istnieje wyru2napotrzeba
tworzenia kolejnych, z kt6rych najbardziej korzystaj4 osoby choruj4ce psychicznie.

Okresowe polepszenie stanu zdrowia, kt6re tym bafiziej sig utrzymuje,imbardziej osobajest
aktywna spolecznie i zawodowo, najwigcej korzystaj4 z klubowych form aktywnoSci wok6l
r62nych zainteresowan. Te osoby nie potrzebuj4 usprawniania w sprawach codziennej
samoobslugi, a bardziej oparcia spolecznego w odzyskaniu pewnoSci siebie po kryzysie
psychicznym. St4d ogromna rola klub6w i organizacji safnopornocowych w rehabilitacji
spolecznej i aktywizacji zawodowej os6b po kryzysie psychicznym oraz wsparciu ich rodzin.

v
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10. Regionalne Centrum TrzeZwoSci,.Maksymilian" w l,ecznei:

Gl6wnym celem tej organizac.jr pozarz4dowej jest pornoc osobom uzaleanionyrn od

alkoholtr i innych Srodk6w zmieniaj4cych SwiadomoSi oraz ich rodzinom. Dzialania centrum
sknpiaj4 sig glownie na rodzinie i promowaniu aktywnych form trzelwego wypoczynku
i rekreac.ii otaz na profilaktyce uzalelnieh, Stowarzyszenie wspiera rodziny dotkniEte
problemem alkoholowym w odbudowaniu i tworzeniu prawidlowych relacji rodzinnych, we
wlaSciwym wypetnianiu 16l spolecznychprzez jej cztonk6w, w ksztaltowaniu wartoSci i norm
zwiqzanych z wychowaniem dzieci i rnlodziezy. Centrum dociera do bardzo szerokiej grllpy
lndzi, obejmuj4c swoim dzialaniem ludzi wycl-rodzqcych z uzaleZmefl, stanowiEc znakornite
uzupelnienie dzialah podejmowanych przez profesjonalist6w prowadz4cych leczenie

odwykowe, przebywaj4cych w Srodowisku zagroZonym powstaniem uzalelniema oraz

spolecznoSi lokaln4.

11. OSrodki Pomocv Spolecznei:

OSrodki pomocy spolecznej sq jednostkami organizacyjnymi samorz4d6w gminnych,
rcalizujqcymi statutowo zadania gmin w zakresie pomocy spolecznej. Na terenie Powiatu
tr gczyriskie go dziala 1 miejski (tr-gczna) i 5 gminnych oSrodk6w pomocy spolecznej (Ludwin,
Spiczyn, Milej6w, Puchacz6w, Cyc6w). WSr6d gl6wnych grup os6b objgtych pomocg tychae
jednostek s4 osoby z niepelnosprawnoSci4, w tym z zabtrzeniami psychicznymi. Wachlarz
Swiadczeri udzielanychprzez w/w jednostki tej grupie mieszkaric6w powiatu realizowany jest
w szczegilnoSci w oparciu o ustawg z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej i ustawg
z dnia 28 listopada2}}3r. o Swiadczeniach rodzinnych.

Z informacji uzyskanych z oSrodk6w pomocy spolecznej z terenu Powiatu
tr gczyriskiego szacunkowa liczba os6b niepelnosprawnych og6lem, z wyr6hnieniem os6b
dotknigtych zabrrzeniami psychicznymi, korzystaj4cych ze stalych form pomocy spolecznej,
ksztaltuje sig nastgpuj4co:

1. Osoby z upo5ledzeniem umyslowym i schorzeniami psychicznymi objgte opiek4 przez
oSrodki pomocy spolecznej w 2020r.t

Rok
Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lgcznej

Kobiety - K, Mgilczyfni- M

Liczba os6b
niepelnosprawnych o96lem

Liczba os6b niepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

202A 46 36 6 4
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Rok
O5rodek Pomocy Spolecznej w Milejowie

Kobiety - K, llgt czyflni- M

Liczba os6b
niepelnosprawnych o96lem

Liczba os6b n iepelnosprawnych
z upo5ledzeniem umyslowym
i schorzeniami psvchicznymi

K M K M

2020 118 80 42 23

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Ludwinie

Kobiety - K, Mgt czyini- M

Liczba os6b
niepelnosprawnych o96lem

Liczba os6b niepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

2020 45 58 10 8

Rok
Gminny O6rodek Pomocy Spolecznej w Spiczynie

Kobiety - K, Mg2czyflni-l[I

Liczba os6b
niepelnosprawnych o96lem

Liczba os6b n iepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

2020 84 174 29 51

v

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Cycowie

Kobiety - K, Mgilczyfni- M

Liczba os6b
niepelnosprawnych o96lem

Liczba os6b niepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

2020 28 44 t2 10

2. IloS6 os6b niepelnosprawnych z z burzeniami psychicznymi korzystajqcych ze

Swiadczerfl pienigZnych i niepienig2nych z zakresu ustawy o pomocy spolecznej
i ustawy o Swiadczeniach rodzinrrych:

Rok
O5rodek Pomocy Spolecznej w Puchaczowie

Kobiety - K, Mgilczyfni- M

Liczba os6b
niepelnosprawnych og6lem

Liczba os6b niepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

2020 79 57 3l 20
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Rok
Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lgcznej:

Swiadczenia pienigZne i niepienig2ne

Zasilek

staly

Zasilek

okresowy

Zasilek celowy
i specjalny

zasilek celowy

Posilek Praca

socjalna

Zasilek

pielggnacyjny

Swiadczenie

pielggnacyjne

Inne formy

pomocy

Jakie?

2020 6 2 10 10 10 2 0

Pomoc rzeczowa

w formie zywnoSci

z Banku ZywnoSci

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Milejowie:

Swiadczenia pienigine i niepienig2ne

Zasilek

staly

Zasilek

okresowy

Zasilek celowy
i specjalny

zasilek celowy

Posilek Praca

socjalna

Zasilek

pielggnacyjny

Swiadczenie

pielggnacyj

ne

Inne formy

pomocy

Jakie?

2020 t2 2 9 0 20 23 1

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Ludwinie:

Swiadczenia pienigZne i niepienigZne

Zasilek

staly

Zasilek

okresowy

Zasilek celowy
i specjalny

zasilek celowy

Posilek Praca

socjalna

Zasilek

pielggnacyjny

Swiadczenie

pielggnacyjne

Inne

formy

pomocy

Jakie?

2020 6 2 5 5 9 9 0

Rok
Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Spiczynie:

Swiadczenia pienig2ne i niepienigZne

Zasilek

staly

Zasilek

okresowy

Zasilek celowy
i specjalny

zasilek celowy

Posilek Praca

socjalna

Zasilek

pielggnaeyjny

Swiadczenie

pielggnacyjne

Inne

formy

pomocy

Jakie?

2020 9 5 15 ) 30 84 8 20
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Rok
O6rodek Pomocy Spolecznej, Urz4d Gminy:

Swiadczenia pienigine i niepienigine

Zasilek
staly

Zasilek
okresowy

Zasilek
celowy

i specjalny
zasilek
celowy

Posilck
Praca

socjalna
Zasilek

pielggnacyjny
(UG)

Swiadczenie
pielggnacyjn

e

(UG)

Bank
Zywno3ci
Program

FEAD

DI)
,Senior+"

w
Bogdance

Projekt
,,Aktywni"

2020 6 7 26 1 49 33 7 36 2 20

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Cycowie:

Swiadczenia pienig2ne i niepienigZne

Zasilek

staly

Zasilek

okresowy

Zasilek celowy
i specjalny

zasilek celowy

Posilek Praca

socjalna

Zasilek

pielggnacyjny

Swiadczenie

pielggnacyjne

Inne formy

pomocy

Jakie?

2020 t2 3 7 0 t2 I 0

3. Liczba dzieci niepelnosprawnych z upoSledzeniem umyslowym i schorzeniami
psychicznymi:

Rok
Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Lgcznej

Kobiety - K, MgilczyrZni- M

Liczba dzieci niepelnosprawnych
o96lem

Liczba dzieci n iepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psvchicznymi

K M K M

2020

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Milejowie

Kobiety - K, Mqilczytni- M

Liczba dzieci n iepelnosprawnych
o96lem

Liczba dzieci niepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzenialn i psychicznym i

K M K M

2020 30 20 6 4

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Ludwinie

Kobiety - I( Mg2czyini- M

Liczba dzieci n iepelnosprawnych
o96lem

Liczba dzieci niepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznvmi

K M K M

2020 15 21 0 I

l/
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Rok
Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Spiczynie

Kobiety - K, l|lgt czyZni- M

Liczba dzieci n iepelnosprawnych
o96lem

Liczba dzieci n iepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

2020 13 25 2 7

Rok
Urzqd Gminy w Puchaczowie
Kobiety - K, Mgi,czyfni- M

Liczba dzieci niepelnosprawnych
o96lem

Liczba dzieci n iepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

2020 t6 22 3 6

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Puchaczowie

Kobiety - K, MgiczyZni- M

Liczba dzieci niepelnosprawnych
og6lem

Liczba dzieci
niepelnosprawnych

z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psvchicznymi

K M K M

2020 ) 3
., I

Dzieci uigte w powyiszej tabeli korzystaly z pomocy w forntie posilkfw na podstawie programu
oslonowego w ramach wieloletniego rzqdowego programu ,,Posilek w szkole i w domu" na lata
2019-2023:3 dzieci.

Rok
OSrodek Pomocy Spolecznej w Cycowie

Kobiety - K, Mg2;czy Lni- lyl

Liczba dzieci niepelnosprawnych
o96lem

Liczba dzieci niepelnosprawnych
z upoSledzeniem umyslowym
i schorzeniami psychicznvmi

K M K M

2020 3 I I 0

4, Liczba dzieci niepelnosprawnych z uposledzeniem umyslowym i schorzeniami
psychicznymi objgtych pomoca i wsparciem oSrodk6w pomocy spolecznej
z zakresu ustawy o pomocy spolecznej i ustawy o Swiadczeniach rodzinnych:
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Miejski O5rodek Pomocy Spolecznej w Lgcznej
Kobiety - K, Mgi,czyfni- M

Rok
PleC Dodatek do

zasilku
rodzinnego

z tytulu
ksztalcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom os6b

niepelnosprawnych Zasilek

pielggnacyjnyK M Swiadczenie
pielggnacyjne

Zasilek dla
opiekuna

Specjalny
zasilek

oniekuficzv
2020

xMOPS w trgcznej nie posiada inforntacji o liczbie dzieci niepelnosprawnych z upoiledzeniem

umyslowym i schorzeniami psychicznymi, gdyi w systemie komputerowym tut. oirodek ma wykazanq

ogdlna liczbg os6b niepelnosprawnych, bez wyr62nienia symbolu przyczyny niepelnosprawnoici.

v

OSrodek Pomocy Spolecznej w Milejowie:
Kobiety - K, MgiczyLni-1NI

Rok
Pled Dodatek do

zasilku
rodzinnego

z tytulu
ksztalcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom os6b

niepelnosprawnych Zasilek

pielggnacyjnyK M Swiadczenie
pielggnacyjne

Zasilek dla
opiekuna

Specjalny
zasilek

ooiekufczv
2020 9 t4 4 0 0 23

OSrodek Pomocy Spolecznej w Ludwinie
Kobiety - K, M.gi,czyf ni- M

Rok
Pled Dodatek do

zasilku
rodzinnego

z tytulu
ksztalcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom os6b

niepelnosprawnych Zasilek

pielggnacyjnyK M Swiadczenie
pielggnacyjne

Zasilek dla
opiekuna

Specjalny
zasilek

ooiekufczv
2020 0 1 1 I 0 0 I

Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Spiczynie:
Kobiety * Ko Mgtczytni- M

Rok
Pled Dodatek do

zasilku
rodzinnego

z tytulu
ksztalcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom os6b

niepelnosprawnyclr Zasilek

pielggnacyjnyK M Swiadczenie
pielggnacyjne

Zasileh dla
opiekuna

Specjalny
zasilek

ooiekurlczv

2020 10 18 30 24 0 17 84
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O5rodek Pomocy Spolecznej w Puchaczowie
Kobiety - K, Mgiczyfni- M

Rok
PIed Dodatek do

zasilku
rodzinnego

z tytulu
ksztalcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom os6b

niepelnosprawnych Zasilek

pielggnacyjnyK M Swiadczenie
pielggnacyjne

Zasilek dla
opiekuna

Specjalny
zasilek

ouiekufczv
2020 3 6 2 4 9

OSrodek Pomocy Spolecznej w Cycowie
Kobiety - K, MgflczyZni- M

Rok
Pled Dodatek do

zasilku
rodzinnego

z tytulu
ksztalcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom os6b

niepelnosprawnych Zasilek

pielggnacyjnyK M Swiadczenie
pielggnacyjne

Zasilek dla
opiekuna

Specjalny
zasilek

oniekufczv
2020 0 0 I 0 0 0 I

Dominuj4c4 form4 pomocy $wiadczonqprzez oSrodki pomocy spolecznej wobec os6b
z zabvrzeniami psychicznymi byla szeroko rozumiana ptaca socjalna Poza praca socjalnq
przyzrrawane byly osobom z zablnzeniami psychicznymi Swiadczenia pienigzne, je2eli tylko
osoba kwalifikowala sig do otrzymaniatakiej formy wsparcia z kryterium dochodowego.

Ponadto osoby zzaburzeniami psychicznymi byly objgte wsparciem w formie pomocy
rzeczowe} korzystali z Banku ZywnoSci, gdzie otrzymywali pomoc w formie ZywnoSci

trwalej, ponadto osoby braly udzial w programie z zal<resu dozywiania, otrzymuj?c zasilki
celowe jednorazowe na zakup 2ywnoSci i sporzqdzenie posilk6w z wieloletniego programu
wspaxcia finansowego gmin w zakresie dozywiania.

O6rodki pomocy spolecznej widzq potrzebg stworzenia sieci specjalistycznych uslug
n opiekuriczych, lokalnej sieci wsparcia na rzecz os6b z zabtxzeniarrri psychicznymi w celu

niwelowania trudno6ci w funkcjonowaniu spolecznym oraz inicjowania i organizowania
dziaNaimajqcych na celu integracjg w Srodowisku os6b sprawnych.

OSrodek Pomocv Spolecznei w Puchaczowie:

Wychodz4c naprzeciw potrzebom os6b z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
dzigki wsp6lpracy ze Srodowiskowym Domem Samopomocy w tr gcznej w oSrodku
w funkcjonuje Punkt Konsultacyjno - Doradczy ,,Promyk". W ramach dzialalnoilci Punktu
pracownicy socjalni ops mog? liczyt na wsparcie merytoryczne pracownik6w SDS, kt6rzy od
lat pomagaj4, aktywizuj4, edukujq osoby choruj4ce psychicznie, ich rodziny oraz Srodowisko
lokalne. Cel dziatania Punktu to m.in.:

Strona 34 z 44



1) pierwszy kontakt z osobarni choruj4cymi psychicznie i ich rodzinami,
2) konsultacje dotyczqce sposobu dalszej pracy zrodzinqi Srodowiskiem,
3) wymiana informacji pomigdzy konsultantem/opiekunem gminy i pracownikami

socjalnymi OPS,

4) wizyly domowe w celu przekazania informacji o SDS, motywowanie do leczenia
i kontaktu z lekaruem psychiatr4, funkcjonowanie osoby w rodzinie i Srodowisku,
wstgpna diagnoza i ustalenie konsultacji ze specjalist4,

5) koordynowanie dziahaflwobec osoby chorej i jej rodziny,

O wplywanie nazmianq postrzegania osoby choruj4cej psychicznie i jej rcdziny,
7) doskonalenie systemu wsparcia na terenie Powiatu tr gczyriskiego.

Osoby zainteresowane mog4:

1) skorzysta6 z indywidualnej porady konsultantazzak,resu chor6b psychicznych,
2) uzyska6 wsparcie w rczwiqzywaniu problem6w i trudnych sytuacji zwiqzanych

z chorob4 w najbliZszyrn otoczeniu,

3) ofizymac. informacjg o dostgpnych formach pornocy medycznej, socjalnej,
zawodowej,bqd? innej,

4) uzyska6 wiedzg na temat zaburzeh psychicznych, ich rodzaj6w, czynnik6w
psychospolecznych oddzialujqcych na ich przebieg, itp.;
Ponadto OPS w Puchaczowie wsp6lpracowal z Zespolem Leczenia Srodowiskowego

w SPZOZwtr-gcznej -liczbaporad 4.

W 2020r. OSrodek Pomocy Spolecznej przyst1pil do realizacji projektu
pt.: ,,AKTYWNI. Program integracji spolecznej zawodowej w Gminie Puchacz6w
w partnerstwie z Fundacj4 Rozwoju AktyrvnoSci Spolecznej WSPOLNOTA w Lublinie oraz
Polsk4 Fundacj4 O6rodk6w Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland"
w Lublinie.

Celem projektu jest wzrost integracji spolecznej oraz poprawa dostgpu do rynku pracy
os6b wykluczonych hfr zagrohonych wykluczeniem spolecznym i ub6stwem w regionie
poprzez rcalizaqg kompleksollych program6w aktywizacji oruz uslug reintegracji
i rehabilitacji spoleczno-zawodowej.

Projekt jest skierowany do 60 os6b (40K i 20M) z niepelnosprawnoSciami
(w rozumieniu ustawy z dnia27 sierynia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych), w tym os6b z zabttrzeniarri psychicznymi
(w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego -
zwlaszcza dotyczy os6b wykazuj4cych inne zakl6cenia czynno6ci psychicznych, kt6re
zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane s4 do zabtnzeh psychicznych, a osoby te
wymagajq Swiadczerl zdrowotnych lub innych form pornocy i opieki niezbgdnych do Zycia
w Srodowisku rodzinnym lub spolecznym), nieaktywnych zawodowo mieszkaj4cych
w gminie Puchacz6w.

Projekt zaTdada wsparcie grupy docelowej z Wkorzystaniem zrlimicowanych form
i metod aktywizacji, w tym stosowanie insffument6w o charakterze spolecznym,
zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Forrly wsparcia w ramach projektu realizowane
w2020r.:
1) praca socjalna z wykorzystaniem kontraktu socjalnego, 2) opracowanie Indywidualnej
Sciezki Rozwoju (plan pomocy), 3) wsparcie psychol ogiczne, 4) wsparcie w formie
mentoringu i dialogu motywuj4cego, 5) indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny
Plan Dzialania), 6) poSrednictwo pracy, T) warsztaty grupowe - szkolenia ,,Aktywne techniki

\_
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poszukiwania prac!", 8) wsparcie w formie specjalistycznego programu

psychoterapeutycznego lub wsparcia psychologicznego, 9) ukoriczenie kursu zawodowego

,,Kucharz malej gastronomii" w wymiarze 150 godzin - 8 os6b, w tym 2 osoby pow. 60 roku
?ycia, l0) ukoriczenie szkolenia zawodowego ,,Pracownik administracyjno-biurowy
certyfikowany egzaminem ECCC" w wymiarze 150 godzin- 8 os6b, w tym 4 osoby pow. 60
roku Zycia, 11) stypendium szkoleniowe, 12) podjgcie staZy zawodowych zgodnie
z ukofczonymi szkoleniami - 15 os6b od dnia t.11.2020r. realizuje 6-miesigczne staze (stuhe
potrwaj4 do 40.04,202b.), 13) stypendia stazowe (wynagrodzenie 1,404,17 zl netto),

14) zwrot koszt6w dojazdu na stal, 15) ubezpieczenie, 16) materiatry szkoleniowe;
W 2020r. wsparciem w ramach w/w projektu objgto 20 os6b.

12. Powiatowy Urzad Pracy w tr ecznei:

Dzialania Powiatowego Urzgdu Pracy w N-gcznej ukierunkowane s4 przede wszystkim
na pomoc osobom bezrobotnym i poszukuj qcym pracy w podjgciu zatrudnienia, zgodnie
z ustaw4 z dnia 20 kwietnia}}}4 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W 2020r. PUP w tr gcznej w ramach realizowanych dzialah:
1) pozyskal 10 ofert pracy dla os6b niepelnosprawnych - z ofertami zapoznano 34 osoby

niepelnosprawne, w tym 4 osoby posiadajqce orzeczenie z tytulu chor6b
psychicznych,

2) z poradnictwa zawodowego skorzystalo 70 os6b niepelnosprawnych, w tym 17

zzaburzeniami psychicznymi (9 os6b skorzystalo z indywidualnej porady zawodowej,
I z grupowej informacji zawodowej, 7 osobom doradcy klienta udzielili informacji
zawodowych indywidualnych, kt6re dotyczyly min. mo2liwoSci wsparcia przezPUP
oraz inne instytucje m.in.: PZAZ, PCPR, SDS; sytuacji na rynku pracy; ofertach pracy
dla os6b niepelnosprawnych; udzialu w realizowanych projektach ze Srodk6w EFS
skierowanych do os6b niepelnosprawnych; o moZliwoSciach uzyskania podwy2szenia
stopnia niepelnosprawnoSci w Powiatowym Zespole ds. Orzekania wtr-,gcznej,

3) upowszechnial na tablicach ogloszeri oraz wSr6d os6b zarejestrowanych, w tym
niepelnosprawnych informacje o ofertach pracy krajowych, w tym z agencji
zatrudnienia (m. in. Fuga Mundi), zagranicznych w ramach sieci EURES oraz
mo2liwoSciach uczestnictwa w realizowanych projektachze Srodk6w EFS przez r6hne
instytucje, agencje poSrednictwa pracy, fundacje, itp.;

Osoby z zaburzeniami psychicznymi sq grup4 os6b defaworyzowanych na rynku pracy.
Napotykajq one wiele trudnoSci, kt6re uniemoZliwiaj4 im podjgcie zatrudnienia oraz
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z jednej strony pracodawcy majq obawy przed
zafiudnianiem takich os6b, a z drugiej strony stereotypy funkcjonuj4ce w spoleczeristwie
sprzyjaj q biernoSci zawodowej tych os6b.
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13. Powiatowy Zaklad AktywnoSci Zawodoweiw tr-ecznei:

Powiatowy Zaklad AktywnoSci Zawodowe.i w Lgcznej .iest najwigkszym zakladem

tego typu w woj. lubelskim. Umo2liwia zatrudnienie osobom niepehosprawnym
wynragaj4cyrn szczeg6lnych warunk6w pracy, W PZAZ wedlug wytycznycl-r ustawy

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatudnianiu osob niepelnosprawnych z dnia
27 sierpnia l99lr. mogQ znale2c zatrudnienie osoby z orzeezonym znacznym orLrz

umiarkowanym stopniern niepehlosprawnoSci u kt6rych stwierdzono autyzrn, upoSledzenie

umyslowe lub chorobg psychicznQ. W 2020r. w zakladzie zatrudnionycli bylo og6lern

79 os6b, z czego 59 to osoby niepelnosprawne. Pracownicy posiadaj4cy orzeczenie

o stopniu niepelnosprawnoSci zatrudnieni sq na 0,55 etatu oraz 0,8 i pracuj4 na stanowiskach
produkcyjnych, w administracji oraz. zajmuj4 sig obstug4 barku. Glownym profilem
dzialalnoSci zakladu .iest gastronomia. PZAZ spec.ializu.je sig w zywieniu zbiorowym,
przygotowr"rje calodzienne wy2ywienie dla pacjent6w szpitala, zak\.adow leczniczych i innych
plac6wek. Organizuj e pr zyj gcia, Swiadczy ustru gi cateringowe.

Zatrudnienie w PZAZw tr gcznej w 2020r. og6lem:

Rok Og6lem Osoby

z niepelnosprawnoSci4

2020 79 59

Pracownicy z niepelnosprawnoSci4 majQ zagwarantowan? rehabilitacjg zawodowq,

spoleczn4 ileczniczqorazinne formy wspaxcia. Podejmowane sQ dzialaniamaj4ce na celu:

1) poprawg funkcjonowania w Srodowisku pracy oraz Srodowisku lokalnym
z uwzglgdnieniem wytycznych epidemiolo gicznych na czas pandemii COVID- 1 9,

2) poprawg sprawnoSci ruchowej, utrzymanie stanu zdrowia na stabilnym poziomie,

zap obiegani e kryzy s om,

3) udzial w spotkaniach integracyjno-sportolvych oraz kulturalnych,

Zatrudnienie os6b z upoSledzeniem umyslowymw PZAZ w tr gcznej:

Rok Znaczny Kobiety MghczyLni Umiarkowany Kobiety MghczyLni

2020 2 2 3 3

Zatrudnienie os6b zzabtrzeniami psychicznymi w PZAZ w tr,gcznej:

Rok Znaczny Kobietv MgiczyLni Umiarkowany Kobiety MgilczyLni

2020 4 2 2 2t 15 6

Strona 37 z 44



4) przelarrywanie barier mentalnych, psychicznych w najbli2szym otoczeniu osoby

niepelnosprawnej,

5) rozwijanie zaintercsowaf i pasji poprzez udzial. w zajgciach plastycznych prowadzonych

w zaMadzie w ramach rehabilitacji spolecznej,
6)rtdzial w kursach i szkoleniach podnosz4cych kwalifikacje zawodowe na terenie Zakladu:

kurs ,,Barman-Kelner-Mistrz sprzedaly"; szkolenie dla pracownik6w kuchni: ,,Kuchnia
cateringowa-profesjonalny serwis bankietowy"; ,,,Pieczenie ciast, ciastek i ciasteczek -
dietetyczne desery",

7) nauka samodzielnego zalatwiania spraw formalno-prawnych, rozw6j zaradnoSci 2yciowej
w czasach pandemii COVID-l9,

8) poprawa funkcjonowania spolecznego wyjScie z domu, bycia potrzebnym,
przelamyvvanie barier i stereotyp6w, ksztaltowanie pozytyvmego obrazu pracownika
niepelnosprawnego,

9) zaspokojenie potrzeb spolecznych - samorealizacji, akceptacji, przynaleanoSci do grupy,
10) tworzenie w zakladzie grup samopomocowych-ludzi o podobnych schorzeniach,

problemach oruz zainteresowaniach,

11) zindywidualizowane wsparcie w poszukiwaniach i realizacji potrzeb i zainteresowari
pracownik6w poprzez informowanie o projektach, zachgcenie do korzystania z asystenta
osoby niepelnosprawnej oruz staly dostgp do specjalist6w: psycholog , frzloterupeuta,
masaZysta, artysta plastyk,

12) personel jest bardziej wrazliwy na potrzeby spoleczne pracownik6w
z niepelnosprawnoSciami oraz monitoruje stan emocjonalny os6b z konieczno6ciq
izolacji ze wzglEdu na pandemig -szuka altematywnych mozliwoSci zaspokoj enia oruz
rcalizacji potrzeb,

13) stata wsp6lpraca specjalist6w wsp6lpracujqcych w zakladzie z czlonkami rcdzin,
opiekunami pracownik6w: kazdy pracownik ma mo2liwoS6 podania kontaktu do
opiekuna;

14. Centrum Opiekurflczo-Mieszkalne w Jaszczowie:

Centrum Opiekuriczo - Mieszkalne w Jaszczowie jest jednostk4 organizacyjnq
pomocy spolecznej Powiatu tr-gczyriskiego, kt6ra funkcjonuje od sierpnia 2020r. Jego
dzialalnoS6 finansowana jest ze Srodk6w Funduszu SolidarnoSciowego. Koszt budowy
iwyposaZenia COM w Jaszczowie wyni6sl 2700 000 zl, afunkcjonowanie Centrum
oszacowano na 9t2 000 zt rocznie. Plac6wka miesci sig w nowo wybudowanym budynku
parterowym na terenie bylego szpitala powiatowego. Obiekt jest pozbawiony barier
architektonicznych i w pelni dostosowany do potrzeb os6b niepelnosprawnych.

COM przewidziany zostal dla 18 os6b niepelnosprawnych wstopniu znacznym
i umiarkowanym: 10 os6b bgdzie korzystad z opieki dziewrcj, a 8 os6b z calodobowej.
Centrum jest oSrodkiem wsparcia Swiadczqcym uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi
opiekut'rcze doroslym osobom niepelnosprawnym rcalizowarte w ramach pobytu dziennego
i calodobowego.
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Centrum zapewnia 10 miejsc pobytowych dla os6b korzystaj4cych z za?,resu uslug
pobytu dziennego, po 5 dla uczestnik6w legitymuj4cych siE orzeczeniem o umiarkowanym
i znacznym stopniu niepelnosprawnoSci. W ramach tej formy wsparcia uczestnicy korzystaj4
z pobytu 7 dni w tygodniu 6 godzin dziennie z mohliwoSci4 wydluhenia do maksymalnie
8 godzin. W trakcie pobytu mog4 skorzystad z przewidzianej dla uczestnik6w dziennych

infrastruktury COM (4 sale do zajgd specjalistami, Swietlica,hol, z szatni1i pomieszczeniami

higieniczno-sanitarnymi, tarasy i ogr6d) oraz jednego posilku.
Czgid mieszkaniowa przewidziana jest dla 8 nrieszkafc6w (6 os6b legitymuj4cych sig

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepelnosprawno6ci i 2 dla os6b legitymuj4cych sig

orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci, w tym ze specjalnymi potrzebami

wynikaj4cymi z niepelnosprawno6ci sprzgZonych). Sktada sig ona

z jednoosobowych pokoi o powierzchni 15,5 m2 wraz z lazie*q
o powierzchni 5,3 m2 w pelni wyposazonych i dostosowanych do potrzeb os6b o ograniczonej
zdolnoSci poruszania sig. Osoby korzystajqce z zakresu uslug pobytu calodobowego
zamieszkuj4 w Centrum przez 7 dni w tygodniu. Maj4 zapewnione pelne wyzywienie, dostgp

do infrastruktury przewidzianej dla mieszkaric6w (kuchnia, pralnia, sprzgt rehabilitacyjny
i pomocniczy, taras, ogr6d) oraz pomocy opiekun6w i asystent6w os6b niepelnosprawnych.
Dla zapewnienia uczestnikom kompleksowej opieki, Centrum zaffudnia opiekun6w,

terapeut6w zajgciowych/ fizjoterapeut6w. Celem powstania COM w Jaszczowie jest

wspieranie doroslych os6b niepelnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym
poprzezi

1) umoZliwienie warunk6w do niezalehnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na

miarg ich mo2liwoSci i potrzeb; 2) poprawg jakoSci ich Zycia w Srodowisku lokalnym,
wl4czenie do ?ycia spoleczno6ci lokalnych; 3) zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do

potrzeb i mozliwo6ci os6b, wynikaj4cych z ich wieku i stanu zdrowia; 4) odciqzenie

faktycznych opiekun6w os6b niepelnosprawnych, - wzmocnienie dotychczasowego systemu

wsparcia poprzezrozszerzenie uslug dla doroslych os6b niepelnosprawnych z umiarkowanym
i znacznym stopniem niepelnosprawnoSci;

Otwarcie COM w Jaszczowie jest pierwszym krokiem do powstanie kompleksu,
w sklad kt6rego wejdzie r6wnie2 Zaldad Opiekuriczo-Leczniczy, Dzienny Dom Senioy4*, cz!
teZ kolejny w naszym powiecie Zaldad AktywnoSci Zawodowej. ZahJad AktywnoSci
Zawodowej, z docelowym zatrudnieniem ok. 30 os6b, w tym 2l os6b niepetnosprawnych

w stopniu znacznym i umiarkowanym: 11 os6b niepelnosprawnych w stopniu znacznym,

10 os6b niepelnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze wskazan4w orzeczeniuprzyczynq
niepelnosprawnoSci 01-U, 02-P | 12-C bgdzie mial m.in. pralnig dla mieszkaric6w i firm:
szpitala powiatowego i instytucji opiekufczych. Pracownicy zatrudnieni bgd4 na umowg

o pracA w wymiarze 0,55 lub 0,8 etatu. Pruca bgdzie sig odbywala w systemie

dwuzmianowym, w godzinach pomigdzy 7.00 a 18.00. Do obowi4zk6w pracownik6w bgdzie

naleLalo m.in.: przyjmowanie i sortowanie bieliznylodziely, wazenie odpowiednich wsad6w

do pralnic, obsluga pralnico- wir6wek, dob6r odpowiedniej technologii prania,

przygotowanie Srodk6w pior4cych, nadzfir nad stacj4 dozowania, mycie w6zk6w po stronie
czystej i brudnej, obsluga pralnico-wir6wek, suszarek, myjni, w6zk6w, obsluga prasowalnicy

\,
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nieckowej, obsluga urzqdzeh do prasowania odziehy fasonowej, naprawa, wydawanie,
znakowanie odziezylbielizny, drobne prace konserwatorskie. Ponadto PZAZ w Jaszczowie
zapewni pracownikom: rehabilitacjg zawodow4, spoleczn4 i leczniczq, dojazd d,o i z pracy,
mo2liwoS6 rozwoj u zawodowego.

W 2018 roku PZAZ w tr'gcznej podj4t sig realizacji projektu, kt6rego celem bylo
utworzenie tr gczyriskiej Sp6tdzielnia Socjalnej Os6b Prawnych. W powolanie tr gczyriskiej
Sp6ldzielni Socjalnej ,,Pod dobrym adresem" zaanguhowaly sig wladze powiatu
tr-qczyriskiego oraz miasta l-gczna. Dzigki wsp6lpracy z Osrodkiem Wsparcia Ekonomii
Spolecznej ,,Modrzew" w Swidniku oraz Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych, sp6ldzielnia otrzymalalqcznie wsparcie finansowe w kwocie 400 0OO zl
na zakrtp specjalistycznych maszyn i wzqdzeh. Z tej kwoty 280 tys. pochod zilo ze Srodk6w
PFRON, a 120 tys. z bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy
w sektorze ekonomii spolecznej w ramach projektu ,,Lubelski Osrodek Wsparcia Ekonomii
Spolecznej". Zalotycielami sp6ldzielni s4 Powiat trgczyhski i Gmina N,Eczna. W celu
profesjonalnego Swiadczenia zaplanowanych uslug sp6ldzielni a zostala wyposazona
w odpowiedni sprzgt spelniaj4cy standardy wymagari bezpieczeirstwa. Sp6ld zielnia zatrudnia
10-13 os6b, gl6wnie osoby niepelnosprawne. Jej dzialalno66 jest odpowiedzi4 na rosn4ce
zapottzebowanie rynku pracy na zagospodarowanie os6b defawotyzowanych, kt6re nie byty
aktywne zawodowo. S4 to osoby, kt6re nie mogg odnale26 sig na rynku pracy i szybko trac4
zatrudnienie u nornalnych pracodawc6w, a ich niepelnosprawnosi nie klasyfikuje do
zatrudnienia w Powiatowym Zakladzie AktywnoSci Zawodowej. Sp6ldzielnia socjalna jako
przedsigbiorstwo spoleczne ma za zadanie da6 szansg osobom zagrokonym marginalizacjq
spolecznq z powodu bezrobocia lub swojej niepelnosprawnoSci na aktywizacjg spoleczn4
i zawodow4, na integracjg oraz podniesienie swoich kwalifikacji zawodolvych.
W odr62nieniu od prac interwencyjnych, w sp6ldzielni socjalnej pracownicy staj4 sig
wsp6lodpowiedzialni za gospodarowanie.

Od pafldziernika 2018r. Sp6ldzielnia Socjalna ,,Pod dobrym adresem" rczpoczgla
przyjmowanie zleceri po bardzo konkurencyjnych cenach. Sp6tdzielnia Socjalna ,,pod
dobrym adressm" oferuje uslugi w zakresie: - sprzqtania klatek schodowych i piwnic, -
sptzqtania mieszkari os6b indywidualnych, - mycia okien, - czyszczenia, mycia nagrobk6w,
dekorowania kwiatami i zniczami, uslug opiekuriczych, opieki nad osobami starszymi,
niepelnosprawnymi w miejscu zamieszkania w tym zakupy, sprz4tanie, - kompleksowej
pielggnacji teren6w zielonych, - koszenia trawnik6w w ogrodach przydomowych i parkach, -
grabienia liSci, pielenia rgcznego, - porzqdkowania podw6rek i ogrod6w, - sprzqtania du1ych
powierzchni przy pomocy specjalistycznych maszyn (szorowanie, mycie i polerowanie) prac
remontowo-budowlanych, - od6nie2ania, - transportu malych gabaryt6w, przewo1enia
sprzgt6w i urz?dzefi, - rozbi6rki i przygotowania terenu pod budowg.

DzialalnoSi sp6ldzielni jest skierowana do lokalnych mieszkaric6w i instytucji.
Jej siedziba miesci sig w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tr-gcznej, przy
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ul. Staszica 9, abaza sprzgtowa zlokalizowana zostala w budynkach naleZqcych do Zarzqdtt

Dr6g Powiatowych w l-Ecznej. Powolanie sp6ldzielni jest doskonalym uzupelnieniem dla

funkcjonuj4cych ju2 struktur pomocy spolecznej. Sp6ldzielnia socjalna mohe np. zatrudniat

osoby wczeSniej przygotowywane do pracy m.in. przy wsparciu PUP, OPS, PCPR. Mo2liwe

jest te2 zlecanie pewnych uslug zramieniaPCPR/OPS natzecz sp6ldzielni.

16. Osrodek Rewalidacvino-Wvchowawczv w tr ecznei:

Osrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w LEcznej to publiczna plac6wka oSwiatowa,

kt6rej organem prowadz4cym jest Powiat tr-gczyfrski. Osrodek mieSci sig w budynku przy

ul. Litewskiej 16 na terenie zabytkowego parku. Do ORW w Lgeznej uczEszczaj4 dzieci

i rrilodzieL z niepelnosprawnoSciami realizujqc obowi4zek rocznego przygotowania

przedszkolnego, obowi4zek szkolny i nauki w wieku od 3 do 24 roku Zycia,

z niepelnosprawnoSci4 sprzghonq w stopniu umiarkowanym lub znaczrrynl i attyzmem oruz

od 3 do 25 roku Zyciaz niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w stopniu glgbokim.

W 2020r. nadziei30 wrzeSnia oSrodek liczyl l8 wychowank6w: dziewigciu uczni6w

z niepelnosprawnoSciq w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzgZeniem

oruz dziewigciu uczni6w z niepelnosprawnosci4 w stopniu glgbokim. Transport do plac6wki

organizowany jestprzez gming, na terenie kt6rej zamieszkuje dane dziecko obecnie jest to

gmina: Cyc6w, Ludwin, N-gczna, Milej6w, Puchacz6w, Siedliszcze, Spiczyn, Trawniki oraz

Ostr6w Lubelski. W 2020r. zajEcia w oSrodku odbywaly sig w dw6ch zespolach

rewalidacyjno - wychowawczych, dw6ch grupach edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci

i mlodziely rcalizujqcej podstawg programow4 szkoly podstawowej oraz jednej grupie

edukacyjno- terapeutycznej rea\izuj4cej podstawg programow4 wychowaniaprzedszkolnego.

Ponadto oSrodek prowadzi terapig Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci w wieku

od 3 do 6 roku Lycia. Na dzief 30 wrzeSnia 2020r. terapiq objgtych bylo dwoje dzieci

od 4 grudnia2020r, troje dzieci. Plac6wka posiada odpowiednio wyposa2one sale: do zajEd

edukacyjno - terapeutycznych, rewalidacyjno-wychowawczych, salg rehabilitacyjn4, gabinet

psychologa, logopedy oraz Salg DoSwiadczania Swiata.

Osrodek wspiera rodzic6w w pelnieniu przez nich funkcji rodzicielskich

i wychowaw czy ch poprzezi
1) organizowanie specj alisty czny ch szkolefi i warsztat6w,

2) organizowanie systematy czny ch konsultacj i,

3) organizowanie zajE6 otwartych,

4) uwzglgdnianie problem6w zg)aszanych przez rodzic6w w planowaniu ce16w

i metod terapii,

5) prowadzenie grupy wsparcia dla rodzic6w;

Dane statystyczne dotycz4ce wychowank6w w 2020r,2

Rok RODZAJ
NIEPELNOSPRAWNOSCI

KOBIETA II4F,ZCZYZNA RAZEM MIEJSCE ZAMIESZKANIA
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(intelektualna)

2020

W stopniu umiarkowanym
i znacznym ze sprzg2eniem

7 2 9 Gmina Cyc6w, Ludwin, N,gczna,
Milej 6w, Puchacz6w, Siedliszcze,
Spiczyn, Trawniki, Ostr6w Lubelski

W stopniu glgbokim
6 3 9

17. Poradnia Psvchologiczno-Pedagogiczna w tr,ecznei:

Na terenie Powiatr"r tr,gczyriskiego funkcjonuje Poradnia Psychologi czno-
Pedagogiczna w Lgcznej. Poradnia obejmuj e bezplatnq opiek4 psychologi cznq, pedagogicznq
i logopedycznq dzieci i mlodzieZ z przeclszkoli, szkol podstawowych oraz szk6l
ponadpodstawowych z terenu powiatu. Plac6wka oSwiatowa oferuje badania diagnostyczne,
poradnictwo, oddzialywania psychoedukacyjne i terapeutyczne grupowe i indywidualne
skierowane do dzieci, mlodzie?y oraz rodzic6w. Po badaniach diagnostycznych poradnia
wydaje opinig psychologi czno- pedagogicznq zawreraj4c4 diagno zQ oraz zalecenia d,otyczqce
postgpowania z dzieckiern w dornu, przedszkolu lub szkole.

W poradni dzialajq zespoly orzekaj4ce, kt6re wydajq orzeczeniao potrzebie:
l) ksztalcenia specjalnego dla dzieci imlodziely niepelnosprawnej oraz niedostosowanej

spolecznie, wymagai4cej specjalnej organizacji nauki i rnetod pracy,
2) indywidualnego obowiqzkowego rocznego plzygotowar-ria przedszkolnego dla dzieci,

kt6rych stan zdrowia unieuozliwia lub znacznie utruclnia uczgszczanie do przedszkola
lub oddzialu zorganizowanego w szkole podstawowej,

3) indywidualnego nauczania dla dzieci i mlodzielv, kt6rych stan uniemozliwia lub
utrudnia uczEszczanie do szkoly,

4) zajg(, rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i mlodziely upoSledzonych
w stopniu glgbokim,

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepelnosprawnoSci do pod.igcia nauki w szkole;

Ponadto w poradni prowadzono:

1) dla rodzicow i dzieci zajgcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespol
obejmuje opiek4 dzieci niepelnosprawne intelektualnie, z op62nionym rozwojem
psychoruchowym i dzieci z opolnionvm rozwojem mowy. W terapii dzieci
stosowane s4 roZne formy i metody pracy. Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka to wielospecjalistyczne, kornpleksowe i intensywne d,zialania rnaj4ce na
celu pobudzanie psychoruchowego i spolecznego rozwo.iu dziecka od cliwili
wykrycia pierwszych sygnatrow nieprawidiowego funkcjonowania do chwili ich
ust4pienia, ale nie dlu2ej niz do rozpoczEcia przez dziecko nauki w szkole
podstawowej,

2) warsztaty Treningu UmiejgtnoSci Spolecznych - zajgcia prowadzone przez
psychologa-doradcg zawodowego i adresowane do dzieci wykazuj4cych problemy
w zakresie funkcjonowania spolecznego (m.in. dla dzieci niesmialych,
wycofanych spolecznie, z trudno5ciami w nawiqzywaniu prawidlowych relacji
16wieSniczych),
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3) treapiq integracji sensoryczne.i w ll1arcll 2018r. otwarta

wyposazona sala terapii sensorycznei;

W 2020r. Poradnia przeprowadzila:

1) zqgciawwRD -255 dzielmr,
2) zajqciaz projektu ,,Zazyciem" - z 98 dzieci,

3 ) terapi g p sycholo gi cznq, pedago giczn4 i lo gopedyc znq - 20 4 dzieci,

4) inne zajEcia o charakterzeterapeutycznym --71 dzieci,

5) zajEcia grupowe - 134 dzieci,

6) konsultacje - 24 osoby,

7) porady bezbadah- 63 dzieci,

8) badania przesiewowe - 7l dziect,

9) wydane orzeczenia - l9l,
10) wydane opinie - 484;

zostala Swietnie

2, W zakresie prowadzenia dzialafi na rzecz zapobiegania stygmatyzacji

i dyskryminacji os6b z zabtrzeniami psychicznymi poprzezz.

2.1. Opracowanie og6lnych zasad postgpowania dotyczqcych przedstawiania wizerunku os6b

z zabtrzeniami psychicznymi wSr6d lokalnej spolecznoSci.

2.2. Prowadzenie dzialah informacyjno-edukacyjnych dotycz4cych konieczno6ci

respektowania praw os6b z zaburzeniami psychicznymi.

Stygmatyzacja jest przyczynqtwykluczenia os6b cierpi4cych nazabrxzenia psychiczne

z pelnego uczestnictwa w Zyciu spolecznym. U jej podloha le24 ignorancja, stereotYPY, lQk,

niewiedza i wrogo66. Stygmatyzacja nalezy do jednej z najwu2niejszych barier przed

integracj4 spolecznq os6b z zaburzeniarti psychicznymi. Choroby psychiczne uwaZane s4

w Polsce za wstydliwe, a osoby choruj4ce uwazane s4zanieprzewidywalne i z tego powodu

traktowane s4 z dystansem. Du2e rozpowszechnienie takich przekonarl i r,vynikaj4cych z nich

zachowa| to jeden z element6w problemu. I*y, bardzo wahty element, stanowi samoocena

i przekonanie o samym sobie os6b cierpi4cych ia zaburzenia psychiczne.

,,Autostygmatyzacjd'objawia sig ukrywaniem swojej osoby z obawy ptzed odtr4ceniem, co

nierozerwalnie wi42e sig z obni2eniem poczucia wlasnej wartoSci, skutecznoSci i calkowit4

r ezy gnacj q z uczestnictwa w 2y ciu spolecznym.

W celu zapobiegania dyskryminacji i stygmatyzacji os6b choruj4cych psychicznie

w 2020r. zostaly podjgte dziahaniaz obszaruedukacji oraz promowania i ulatwiania kontaktu

z osobami cierpi4cymi na choroby psychiczne. Zadania te polegaly na podjgciu dziaNah

zmieruq4cych do ksztaltowania wobec os6b z zaburzeniarti psychicznymi wlaSciwych
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postaw spolecznych, zwlaszcza zrozumienia, tolerancji,ZyczliwoSci, a takae przeciwdzialania
ich dyskryminacji.

REALIZACJA CELU GT,OWNEGO 3

3. W zakresie monitorowania i oceny skutecznoSci dzialarfi realizowanych w ramach
Programu poprzez

3.1. Gromadzenie i analizowanie sprawozdai zawieraj4cych informacje dotycz1ce
realizacji zadan wynikaj4cych z Programu, przekazywranych przez podmioty
wskazane w Programie.

W ramach monitoringv Zesp6l koordynuj4cy realizacjg Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Powiecie tr gczyfskim na lata 2018-2022 dokonal analizy rcalizacji
programu. Monitorowanie przebiegu realizacii programu odbyto sig w oparciu o coroczne
sprawozdania podmiot6w zaanga2owanych w jego rcalizacjg. Podmioty te sporzqdzily
w terminie do korica marca 2021r. sprawozdania za rok poprzedni i przeslaly je do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tr gcznej w wersji elektronicznej. Zesp6l
Koordynuj4cy przedstawi sprawozdanie z programu za 2020 rok Zaruqdowi Powiatu
w tr gcznej do dnia 30 kwietnia202lr. Nastgpnie w terminie do dnia 15 maja 202k. Powiat
tr gczyhski jako rcalizator programu przeSle ministrowi wlaSciwemu do spraw zdrowia lub
wskazanemu ptzez niego podmiotowi, roczne sprawozdanie z wykonania zadai
wynikaj4cych z Programuzrealizowanych w 2020 roku.

Zadania wynikajqce z Programu realizowane byly w 2020r. z wykorzystaniem
Srodk6w finansowych:

1) wlasnych rcalizatora Programu - Powiatu tr gczyriskiego,
2) wlasnych podmiot6w wsp6lpracui4cych przy rcalizacji programu,

3) Narodowego Funduszu Zdrowia,
4) Paristwowego Funduszu Rehabilitacj i os6b Niepelnosprawnych,
5) Funduszu Pracy

6) innych, w tym pozyskanych ze Srodk6w zewngtrznych,unijnych, itp.;

PO\YIA tO\YE
CI]NTIITJNI POi\TOCY RODZINIE

21-O1O Lqczna, ul. Staszica 9

tel.81 531 53 84 fax 81 44 58 801
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