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I. WSTĘP 

 

 

 

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w ostatnich latach negatywnie odbiły się na 

kondycji zdrowotnej społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego. Coraz więcej osób cierpi na 

różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Choroby psychiczne postrzegane są jako jedno                       

z coraz powszechniejszych schorzeń i w przyszłości staną się głównym problemem medycyny.             

W opinii Światowej Organizacji Zdrowia ponad 25% populacji na świecie cierpi na różnorodne 

zaburzenia psychiczne
1
. WHO przewiduje, że w 2020r. depresja będzie, po chorobie 

niedokrwiennej serca, drugą najczęstszą przyczyną śmierci ludzi na całym świecie. Sukcesywnie 

wzrasta liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, w tym związanych                                  

z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje 

się przede wszystkim w coraz szybszym tempie życia i wysokim poziomie stresu. Ponadto 

występowanie niekorzystnych zjawisk takich jak: bezrobocie, ubóstwo, rozpad więzi 

emocjonalnych powoduje pogłębianie problemów ze zdrowiem psychicznym. W odniesieniu do 

osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonuje szereg negatywnych stereotypów, co w znacznym 

stopniu utrudnia im, a niejednokrotnie wręcz uniemożliwia pełnienie ról społecznych oraz pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Marginalizacja społeczna spowodowana 

dyskryminacją oraz niedostatecznym systemem wsparcia uniemożliwia osobom z zaburzeniami 

psychicznymi aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. 

Istotnym problem utrudniającym funkcjonowanie osób z zaburzeniami psychicznymi jest 

stygmatyzacja społeczna. Najbardziej powszechną konsekwencją stygmatyzacji człowieka                     

z zaburzeniami psychicznymi jest pozbawienie go możliwości podejmowania ról rodzinnych                         

i zawodowych, pozbawienie kontaktów towarzyskich, czyli faktycznie wykluczenie społeczne. 

Przypisywanie mu roli osoby małowartościowej, bezużytecznej powoduje ograniczenie jego 

aktywności, umniejsza kompetencje intelektualno - społeczne, pogłębiając społeczną alienację. 

Praktyki dyskryminacyjne, pozbawienie chorego człowieka praw, wzbudzenie w nim lęku, 

wzmocnienie poczucia, że jest napiętnowany może stanowić rzeczywisty czynnik agresywnych                

i autoagresywnych reakcji obronnych.   

Niniejszy program opracowany został na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów                          

z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2017-2022 (Dz. U. z 2017r., poz. 458) oraz zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.                        

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r., poz. 1878 z późn. zm.). Zgodnie                                           

z art. 1  ust. 1 ustawy ochronę tę zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz 

instytucje do tego powołane. Ustawa przewiduje, że w działaniach z zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, 

samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów                

i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje 

realizację zadań dotyczących w szczególności: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 

                                                 
1
 Wiesław Skrzyński, Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej, Warszawa 2011.   
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2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do 

życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

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

przeciwdziałania ich dyskryminacji; 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoba z zaburzeniami 

psychicznymi to osoba: 

1) chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), 

2) upośledzona umysłowo, 

3) wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga 

świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia                      

w środowisku rodzinnym lub społecznym; 

Ponadto podstawę prawną Programu stanowią poniższe akty prawne: 

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r.,                       

poz. 995 z późn. zm.),         

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.), 

3) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508                           

z późn. zm.), 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.); 

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Zarząd 

Powiatu w Łęcznej Uchwałą Nr 929/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku powołał Zespół do 

opracowania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata                                    

2018-2022”. Do zadań zespołu należy opracowanie powyższego Programu oraz jego okresowe 

monitorowanie i sprawozdawczość z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie 

zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej 

działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego. Celem opracowania lokalnego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest przede wszystkim prawidłowe zdiagnozowanie 

sytuacji zdrowotnej mieszkańców naszego powiatu, przeprowadzanie analizy potrzeb                               

i dostępności do każdego rodzaju świadczeń skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, 

a w efekcie końcowym ustalenie obszarów wymagających korekty, aktywizacji i podjęcia działań. 

 „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata                            

2018-2022” wyznacza kierunek działań administracji samorządowej, które zmierzać mają do 

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

mieszkańców naszej społeczności.  
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II. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
2
 

 

 

Powiat Łęczyński położony jest we wschodniej Polsce, w centralnej części województwa 

lubelskiego i zajmuje powierzchnię 637 km². Leży na pograniczu dwóch regionów 

geograficznych: północno-wschodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej i południowo-zachodniego 

krańca Polesia Lubelskiego, na styku dwóch jego podregionów: Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego oraz Obniżenia Dorohuskiego. Jego obszar obejmuje pięć gmin wiejskich: 

Milejów, Ludwin, Spiczyn, Puchaczów, Cyców oraz szóstą o charakterze miejsko-wiejskim: 

Łęczną. Jego siedzibą jest miasto Łęczna. 

 

 

Położenie Powiatu Łęczyńskiego na mapie województwa lubelskiego oraz mapa Powiatu 

Łęczyńskiego. 

 

 
 

 

Powiat Łęczyński liczy  57 420 mieszkańców, z czego  50,9% stanowią kobiety,                              

a  49,1% mężczyźni. Prawie 63,4% ludności to mieszkańcy wsi. Gęstość zaludnienia jest nieco 

wyższa w stosunku do średniej w województwie lubelskim. Na 1 km² przypada 90 osób, zaś                               

w województwie lubelskim 85 na 1 km². W latach 2002-2016 liczba 

mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi  39 lat  i jest nieznacznie 

mniejszy od  średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie 

mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

                                                 
2
 Dane demograficzne pochodzą z opracowania Urzędu Statystycznego w Lublinie „Portrety gmin powiatów 

województwa lubelskiego”, Lublin 2016. 
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Liczba mieszkańców województwa lubelskiego - 2 135 715 

Liczba mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego – 57 420, co stanowi 2,7% mieszkańców 

Lubelszczyzny. 

 

Sytuacja demograficzna: 

 

 

Powiat Łęczyński 

Rok 

 

2014 2015 

 

2016 

Liczba mieszkańców ogółem 

 
57 544 57 401 57 420 

 

 

 

1. Wykres nr 1 – liczba ludności  
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Wykres nr  2 – Przyrost naturalny 

 

Przyrost naturalny 

2014 

 

2015 2016 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 11,3 

 

11,1 10,9 

Zgony na 1000 ludności 8,4 

 

8,2 7,5 

Przyrost  naturalny na 1000 

ludności 
2,8 2,9 3,4 

 

 

Powiat Łęczyński ma  dodatni  przyrost naturalny. Odpowiada przyrostowi naturalnemu                      

3,4  na 1000 mieszkańców powiatu. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 

liczby urodzeń żywych do liczby zgonów jest znacznie większy od  średniej dla województwa 

oraz  znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.  
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III. DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO PROGRAMEM 

 

 

Z badań sondażowych opracowanych przez B.Wciórkę i J.Wciórkę zrealizowanych przez 

Centrum Badania Opinii Społecznej, na dwóch reprezentatywnych próbach ponad tysiąca 

dorosłych Polaków opublikowanych w roku 2000 i 2008 wynika, że w świadomości 

społeczeństwa utrzymuje się negatywny stereotyp człowieka chorującego psychicznie. W 1999 

roku 62% badanych, a w 2008 roku 61% przyznało, że otoczenie społeczne określa takie osoby 

pejoratywnymi nazwami np.: świr, czubek, walnięty, szajbus, ma nierówno pod sufitem, psychol 

itp. W tym kontekście zaskakuje opinia, że 80% w roku 1999 i 81% w 2008 nie wyraziłoby 

sprzeciwu, gdyby najbliższym sąsiadem została osoba, która kiedyś chorowała psychicznie,                            

a odpowiednio 65% i 67% - gdyby była ona bliskim współpracownikiem czy niespodziewanym 

gościem (68%  i 66%). 57% badanych i 54% badanych byłaby jednak przeciwnych, żeby zięciem 

czy synową zostały osoby kiedyś chorujące psychicznie, a aż 81% w obydwu badaniach 

sprzeciwiłoby się powierzeniu im roli opiekunki do dziecka. W I i II badaniu tylko 5% 

respondentów podało, że sami z niechęcią odnoszą się do chorych, podczas gdy życzliwość 

zadeklarowało 71% w 1999 roku i 65% w 2008. Oceniając postawy osób ze swojego otoczenia 

badani stwierdzili, że odpowiednio 15% i 23% odnosi się do chorych psychicznie niechętnie,                     

a 45% i 33% życzliwie. Respondenci wyraźnie rozdzielają własną, raczej pozytywną, lub 

neutralną postawę wobec chorych psychicznie od postawy swojego otoczenia społecznego, 

dostrzegają również przejawy instytucjonalnego dyskryminowania chorych psychicznie.                         

W sondażu z 2008 roku aż 80% badanych stwierdziło, że chorzy psychicznie są gorzej traktowani 

pod względem respektowania ich prawa do pracy, 68% - że pod względem prawa poszanowania 

godności osobistej, 47% sprawiedliwego sądu i 38% - prawa do leczenia. Podsumowując, pomimo 

nieznacznej poprawy społecznej percepcji osób z zaburzeniami psychicznymi, nadal                                     

w świadomości społecznej utrzymuje się negatywny stereotyp takich osób. Konsekwencją tego 

stanu rzeczy jest niemożność pełnienia ról i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. 

Na terenie województwa lubelskiego dostępność do świadczeń psychiatrycznej opieki jest 

zróżnicowana terytorialnie. Największe dysproporcje występują w rozmieszczeniu 

świadczeniodawców w zakresie leczenia środowiskowego i form alternatywnych dla leczenia 

stacjonarnego (hospitalizacja dzienna, hostel). Leczenie środowiskowe jest dostępne wyłącznie                         

w powiecie w m. Lublin. Ponadto deficytowymi świadczeniami są świadczenia dla dzieci                                        

i młodzieży udzielane wyłącznie w m. Lublin w leczeniu stacjonarnym i w powiecie bialskim, 

opolskim i m. Lublin w leczeniu ambulatoryjnym
3
. 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje ogółem 26 domów pomocy społecznej 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla osób psychicznie przewlekle chorych przeznaczono             

8 z nich, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 6, a dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie - 1. Należy dodać, że 11 placówek to domy łączonego typu:  

1) dla osób przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie -1, 

2) dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 4,  

                                                 
3
 Dane pozyskane z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 

2018-2022. 
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3) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, dorosłych                                  

z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle psychicznie chorych - 1,  

4) dla osób w podeszłym wieku, dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną/przewlekle psychicznie chorych, osób przewlekle somatycznie 

chorych – 5; 

 

Liczba domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi od kilku lat 

pozostaje na tym samym poziomie
4
. Powiat Łęczyński nie dysponuje jednostką przeznaczoną dla 

osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które 

nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

 

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w Polsce wg województw: przy ustaleniu 

ostatecznej liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, wzięto pod uwagę dane uzyskane                                 

z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
5
. 

 

Województwo Odsetki (CI95%) Oszacowania                     

w tys. 

Dolna granica                

w tys. 

Górna granica 

w tys. 

Łódzkie 29,3 (24,8–34,2) 511,1 430,6 591,6 

Świętokrzyskie 27,8 (22,6–33,6) 217,4 185,9 248,9 

Lubuskie 27,8 (21,0–35,8) 183,1 145,7 220,4 

Dolnośląskie 25,8 (21,3–30,8) 522,3 425,5 619,0 

Lubelskie 25,6 (21,2–30,5) 373,3 31,6 435,0 

Pomorskie 24,8 (19,2–31,4) 374,0 283,0 464,9 

Małopolskie 24,1 (20,7–27,8) 526,1 452,6 599,6 

Warmińsko-

mazurskie 

24,0 (18,2–31,1) 235,1 169,9 300,2 

                                                 
4
 Dane pozyskane z Wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018 – 2022. 
5
 Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 lutego 2017r. (poz. 458).  
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Śląskie 23,3 (19,4–27,7) 758,1 630,2 886,0 

Podlaskie 23,2 (18,5–28,7) 179,7 137,9 221,6 

Opolskie 22,9 (15,8–32,0) 144,6 95,5 193,6 

Kujawsko-

pomorskie 

22,7 (16,9–29,6) 301,5 235,2 367,8 

Mazowieckie 21,4 (18,5–24,6) 763,2 648,8 877,7 

Wielkopolskie 20,9 (17,4–24,9) 494,6 410,4 578,7 

Zachodniopomorskie 18,9 (15,1–23,4) 219,6 172,7 266,5 

Podkarpackie 17,8 (13,6–23,0) 250,0 188,9 311,0 

Polska ogółem 23,4 (22,2–24,7) 6 053,5 5 752,0 6 355,1 

 

Mimo iż różnice między województwami wydają się znaczne i sięgają 60%, to jednak 

tylko województwo łódzkie różni się w sposób znamienny statystycznie od czterech województw 

o najniższym rozpowszechnieniu, tj. od podkarpackiego, zachodnio-pomorskiego, 

wielkopolskiego i mazowieckiego. Przyczyny tych zróżnicowań są w jakimś stopniu pochodną 

zróżnicowanej dostępności leczenia, której ważny komponent stanowią bariery nie tylko 

organizacyjne, ale także przekonania tkwiące w świadomości społecznej.  

1. Poradnia Psychiatryczna:
6
 

 

Wśród pacjentów Poradni Psychiatrycznej funkcjonującej przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej dominują zaburzenia depresyjne i lękowe, drugą                           

w kolejności grupę stanowią zaburzenia nerwicowe, schizofrenia, trzecią – epizody afektywne. 

Pozostałe schorzenia to: reakcje na stres i zaburzenia adaptacyjne.  

W całym województwie lubelskim ginie dwa razy więcej osób w wyniku samobójstw niż                    

w wypadkach drogowych. Według statystyk lubelskiej policji aż 365 osób (311 mężczyzn                              

i 54 kobiet) zginęło w 2014 roku,  351 (300 mężczyzn i 51 kobiet) w 2015 roku,  a  341 osób                                        

                                                 
6
 Na podstawie danych uzyskany z Poradni Psychiatrycznej w Łęcznej funkcjonującej  przy SPZOZ w Łęcznej. 
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(296 mężczyzn i 45 kobiet)  w 2016 roku w wyniku samobójstw. Jednak wszystkich prób 

samobójczych było znacznie więcej. Większość z nich pochodziła ze wsi. Najczęściej byli to 

mężczyźni, w 2016 roku w wieku 30-34 lat i kobiety od 35 do 44 lat. Wśród samobójców w 2016 

roku znalazło się również 29 osób niepełnoletnich, w tym 3 dziewczynki od 10 do 14 lat. 

Najstarsze osoby w tej grupie miały powyżej 85 lat
7
.  

W regionie działa m.in. 53 poradni i 13 oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych oraz trzy 

poradnie i dwa oddziały dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Mimo to z roku na 

rok wzrasta liczba osób ze słabszą kondycją psychiczną. W 2015 roku prawie 30 tys. mieszkańców 

woj. lubelskiego przebywało na zwolnieniu lekarskim z powodu zaburzeń psychicznych                                 

i zaburzeń zachowania. Łącznie spędzili oni 572 tysięcy dni na zwolnieniu chorobowym.  

 

Ilość pacjentów objętych opieką Poradni w latach 2014-2016: 

 
 

rok 

Ilość pacjentów objętych 

opieką czynną          

Miejsce zamieszkania 

(Gmina: Łęczna-GŁ, Milejów-GM, Spiczyn-GS, 

Ludwin-GL, Puchaczów-GP, Cyców-GC) 

 

Mężczyzn  Kobiet GŁ GM GS GL GP GC 

 

2014 

 

374 

 

787 

 

387 

 

194 

 

52 

 

93 

 

101 

 

158 

 

2015 

 

369 

 

786 

 

376 

 

197 

 

51 

 

92 

 

99 

 

164 

 

2016 

 

348 

 

823 

 

383 

 

189 

 

47 

 

94 

 

115 

 

175 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2014 2015 2016

37
4

36
9

34
8

78
7

78
6 82

3

Ilośd pacjentów objętych opieką Poradni 
Psychiatrycznej  w latach 2014-2016

Mężczyźni Kobiety

 
Wykres nr 3 – liczba pacjentów ogółem  leczonych w Poradni w latach 2014-2016 

                                                 
7
 Statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobójcze. 
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rok 

 

Pacjenci pierwszorazowi 
Miejsce zamieszkania 

(Gmina: Łęczna-GŁ, Milejów-GM, Spiczyn-GS, 

Ludwin-GL, Puchaczów-GP, Cyców-GC) 

 

Mężczyźni  Kobiety 

 

GŁ GM GS GL GP GC 

 

2014 

 

43 

 

92 

 

49 

 

15 

 

2 

 

7 

 

14 

 

20 

 

2015 

 

 

33 

 

64 

 

30 

 

13 

 

3 

 

13 

 

12 

 

14 

 

2016 

 

38 

 

96 

 

47 

 

26 

 

2 

 

15 

 

12 

 

16 
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Ilośd pacjentów pierwszorazowych objętych 
opieką Poradni Psychiatrycznej  w latach 

2014-2016

Mężczyźni Kobiety

 
Wykres nr 4 – liczba pacjentów pierwszorazowych, ogółem, zarejestrowanych w Poradni w latach 2014-2016  

 

Ilość pacjentów w Poradni utrzymuje się na podobnym poziomie, analogicznie wyglądają 

przypadki pacjentów pierwszorazowych. Ze względu na miejsce zamieszkania dominują pacjenci  

z  gminy Łęczna, w przypadku płci-grupę dominująca stanowią kobiety. 

 

Ilość porad udzielanych przez Poradnię w latach 2014-2016: 

 

 
Rok 

 

2014 2015 2016 

Ilość porad 

 

4603 3947 3898 
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Liczba porad udzielanych przez Poradnię utrzymuje się na stałym poziomie, wyjątkiem był 

rok 2014 w stosunku do lat 2015-2016. 

Należy zauważyć, że występują trudności w dostępie do bezpłatnej psychoterapii w ramach 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Średnio pacjent musi czekać około pół roku. Ma to związek                   

z limitami nałożonymi przez NFZ. Poza tym psychoterapia jest formą długotrwałego leczenia. 

Aby nowy pacjent mógł skorzystać z psychoterapii, to poprzedni musi ją zakończyć, a trwa to od 

pół roku do nawet dwóch lat. Stąd tworzą się kolejki. Czas oczekiwania wynika także                                  

z niewystarczającej liczby specjalistów. W woj. lubelskim jest zaledwie ok.                                             

30 certyfikowanych psychoterapeutów. 

 

 

2.  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Łęcznej:
8
 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej wykonuje 

zadania rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych w zakresie: orzekania o niepełnosprawności dzieci i młodzieży do                       

16 roku życia; stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz wskazania do ulg 

i uprawnień.  

 

Dane dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  

osobom z zaburzeniami psychicznymi: 

 

1) Osoby po 16 roku życia – orzeczenia wydane z symbolem niepełnosprawności: 01-U 

(upośledzenia umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym), 02-P (w tym: 

zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym 

stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły 

otępienne) i 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia,                      

z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz 

stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu 

nasilenia). 

 

a) ilość i rodzaj orzeczeń: 

 
Symbol przyczyny 

niepełnosprawności  
Ilość wydanych orzeczeń - rok 

 

2014 2015 

 

2016 

01-U 17 10 4 

02-P 78 54 51 

12-C 0 3 1 

 

RAZEM:  

 

95 

 

67 

 

56 

 

218 

                                                 

8
 Na podstawie danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej. 
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Wykres nr 5 – ilość orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej, 

wydanych w latach 2014-2016, zawierających symbol przyczyny niepełnosprawności: 01-U, 02-P lub 12-C 

 

 

 

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

o Niepełnosprawności w Łęcznej: 

 rok 2014 – 698 orzeczeń 

 rok 2015 – 967 orzeczeń 

 rok 2016 – 850 orzeczeń 

 

 

Symbol 

przyczyny 

niepełno- 

sprawności 

Stopień znaczny Stopień umiarkowany Stopień lekki 

rok rok rok 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

01-U 4 2 2 13 8 2 0 0 0 

02-P 7 2 5 67 37 35 4 15 11 

12-C 0 3 0 0 0 1 0 0 0 

RAZEM 11 7 7 80 45 38 4 15 11 

25 163 30 
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c) wiek, płeć – ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 

 
 

Podział ze  

względu 

na 

 wiek 

Wiek 

16-25 26-40 41-60 powyżej 61 

rok 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

01-U 10 8 4 5 0 0 1 1 0 1 0 0 

02-P 7 9 6 17 15 11 49 27 30 5 4 4 

12-C 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 17 20 11 22 15 11 50 

 

28 30 6 4 4 

 

48 

 

48 

 

108 

 

14 

 

 

Podział ze 

względu na płeć 

Rok- Kobiety  

 

2014 2015 2016 

01-U 8 4 2 

02-P 45 32 25 

12-C 0 2 0 

Razem 53 38 27 

118 

 

 Rok- Mężczyźni 

 

01-U 9 6 2 

02-P 33 22 26 

12-C 0 1 1 

Razem 42 29 29 

100 

 

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

Podział 

ze 

względu 

na 

wykształ

-cenie  

 Wykształcenie 

 

mniej niż 

podstawowe 

 

podstawowe zasadnicze średnie wyższe 

 rok 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

01-U 4 2 0 11 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 
02-P 8 3 2 28 12 10 16 20 17 19 15 19 7 4 3 
12-C 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem  

 

 

 

12 

 

6 

 

2 

 

39 

 

20 

 

14 

 

18 

 

22 

 

17 

 

19 

 

15 

 

20 

 

7 

 

4 

 

3 

 

20 

 

73 

 

57 

 

54 

 

14 

 

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

 

Ilość osób 

pozostających                                   

w zatrudnieniu 

 

rok 

2014 2015 

 

2016 

01-U 0 0 0 

02-P 1 10 8 
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12-C 0 0 0 

 

RAZEM:  

1 10 8 

19 

 

Jak wynika z powyższej analizy ilość orzeczeń dotyczących upośledzenia umysłowego, 

zaburzeń psychicznych i całościowych zaburzeń rozwojowych jest zmienna, natomiast zawsze 

stanowi niewielki odsetek orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                    

o Niepełnosprawności w Łęcznej. I tak w roku 2014 wydano 95 orzeczeń z symbolami przyczyny 

niepełnosprawności 01-U, 02-P, 12-C  (czyli trzy symbole z dwunastu orzekanych), co stanowiło 

13,61% ogółu orzeczeń, w roku 2015 – wydano 67 orzeczeń (6,93%), w roku 2016 –                        

56 orzeczeń (6,59%.) Najliczniejszą w tej grupie stanowią orzeczenia wydane z powodu zaburzeń 

i chorób psychicznych, tj. w latach 2014-2016  łącznie 183 orzeczenia, co stanowiło 7,28% ogółu 

orzeczeń. 

Najwięcej orzeczeń wydano w stopniu umiarkowanym. Najliczniejszą grupę osób 

orzekanych, stanowią osoby w wieku 41-60 lat, z wykształceniem podstawowym, zasadniczym                  

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

orzekana grupa jest słabo aktywna zawodowo, w latach 2014-2016 były to kolejno: 1, 10 i 8 osób. 

 

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

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

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

zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lekowe o znacznym stopniu 

nasilenia, zespoły otępienne) i 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem 

życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz 

stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu 

nasilenia): 

 

a)  ilość i rodzaj orzeczeń: 

 
Symbol przyczyny 

niepełnosprawności  
Ilość wydanych orzeczeń -  rok 

 

2014 2015 

 

2016 

01-U 0 1 3 

02-P 1 1 5 

12-C 5 6 12 

 

RAZEM:  

 

6 

 

8 

 

20 

 

34 

 

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

o Niepełnosprawności w Łęcznej: 

 rok 2014 – 126 orzeczeń 

 rok 2015 – 112 orzeczeń 

 rok 2016 – 110 orzeczeń 
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c) wiek, płeć - ogółem orzeczenia z symbolem 01-U, 02-P, 12-C: 

 
Podział ze względu 

na wiek orzekanych 

Wiek 

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

rok 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

01-U 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

02-P 0 0 0 0 0 3 1 1 2 

12-C 1 2 3 1 4 5 3 0 4 

Ogółem  1 2 3 1 4 8 4 2 9 

6 13 15 

 

 

Podział ze 

względu na płeć 

Rok- Kobiety  

 

2014 2015 2016 

01-U 0 0 3 

02-P 1 1 0 

12-C 0 0 2 

Razem 1 1 5 

7 

 

 Rok- Mężczyźni 

 

01-U 0 1 0 

02-P 0 1 5 

12-C 5 5 10 

Razem 5 7 15 

27 

 

 Ilość orzeczeń dzieci do 16 r.ż. - z symbolami przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P                                    

i 12-C przez lata 2014-2015 utrzymywała się na podobnym poziomie wszystkich wydanych 

orzeczeń. Wyjątkiem jest rok 2016, kiedy zanotowano wzrost orzekanych na te schorzenia.                            

Z analizy wynika, że dominującym schorzeniem w tej grupie są całościowe zaburzenia 

rozwojowe, natomiast bardzo nielicznie wydawane są orzeczenia z powodu chorób i zaburzeń 

psychicznych oraz upośledzenia umysłowego.  

 Najliczniejszą grupę orzekanych stanowią dzieci w wieku 4-7 lat oraz 8-16 lat, najmniej 

liczną w wielu 0-3 lat. Bardzo wyraźnie zaznacza się podział ze względu na płeć, z dużą przewagą 

chłopców, stanowiących kolejno: rok 2014 – 83,33%, 2015 – 87,5%, 2016 – 75%  wydanych 

orzeczeń z omawianej grupy.  
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IV. FORMY WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI                      

W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM 

 

 

 

1.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej:
9
  

 

 

Ważnym elementem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi jest działalność 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. PCPR prowadzi działania adresowane do 

lokalnej społeczności, w tym do osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc dla osób                                   

z zaburzeniami psychicznymi świadczona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej,  m.in. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Do zadań 

realizowanych przez PCPR w Łęcznej należy świadczenie specjalistycznego poradnictwa 

prawnego: psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego i socjalnego dla każdego mieszkańca 

Powiatu Łęczyńskiego. Ponadto w ramach interwencji kryzysowej podejmowane są  

interdyscyplinarne działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu - jednostka udziela 

natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – 

poradnictwa socjalnego lub prawnego. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie 

przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

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

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednostka udziela 

dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

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

1) do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

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

3)  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów, 

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

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

5) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

W Powiecie Łęczyńskim co roku realizowane jest zadanie dofinansowania uczestnictwa                

w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna 

poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, 

między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie 

zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

                                                 
9
 Na podstawie danych  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. 
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Kolejnym zadaniem realizowanym od wielu lat jest dofinansowanie sportu, kultury                                 

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

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

działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty 

kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury. 

Rekreacja ruchowa  jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił 

psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji realizowane są przez: popularyzację walorów 

rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych. Natomiast 

pod pojęciem turystyka  należy rozumieć zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy 

poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub 

będące formą czynnego wypoczynku. 

Dofinansowanie likwidacji barier pozwala na umożliwienie lub w znacznym stopniu 

ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem. 

 
Rodzaje udzielonego dofinansowania                      

ze środków PFRON 

 

Liczba osób niepełnosprawnych  

 

rok 2014 rok 2015 2016 

 

Ogółem Symbole  

01-U,02-

P, 

 12-C 

Ogółem Symbole  

01-U, 

02-P,  

12-C 

Ogółem Symbole  

01-U,  

02-P,  

12-C 

Turnus rehabilitacyjny  

251 

 

9 – 01-U 

16 – 02-P 

 

256 

7- 01-U 

10- 02-P 

4 – 12-C 

 

295 

8 – 01-U 

10 – 02-P 

2 – 12-C 

Zakup przedmiotów ortopedycznych, 

środków pomocniczych i sprzętu 

rehabilitacyjnego 

 

279 

 

7 – 01-U 

8 – 02-P 

 

309 

9 – 01-U 

3 – 02-P 

 

422 

 

8 – 01-U 

2 – 02-P 

Likwidacja barier architektonicznych,                           

w komunikowaniu się i technicznych  

17 3 27 2 42 4 

Inne formy wparcia – pilotażowy program 

„Aktywny samorząd” 

65 5 41 5 42 5 

 

 Największy odsetek osób z omawianymi symbolami przyczyny niepełnosprawności, 

korzystających z dofinansowania udzielnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         

w Łęcznej stanowią osoby korzystające z turnusów rehabilitacyjnych. Najmniejszy odsetek 

dotyczy likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Jak wynika                    

z powyższych danych, osoby z symbolami niepełnosprawności 01-U, 02-P i 12-C stanowią jedną  

z mniej licznych grup korzystających z dofinansowania PCPR, jest to kolejno 7,84% pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków w roku 2014, 6,32% w 2015 roku i 4,9% w 2016 roku, co biorąc pod 

uwagę niewielki procent orzeczeń przekłada się na wysoki poziom wsparcia udzielanego przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie osobom  z zaburzeniami psychicznymi. 

Prezentowane zestawienia nie oddają rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych,                      

w tym z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ otrzymywane wsparcie uzależnione jest od 

wielkości środków przekazanych przez PFRON, a potrzeby znacznie przekraczają przedstawione 

zestawienia.                          
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Powiat Łęczyński od 2012 roku realizuje program pilotażowy „Aktywny Samorząd” 

również finansowany ze środków PFRON. Program ten stanowi ważny krok w kierunku 

wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest 

zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych                

w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych: 

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach pomocy finansowej 

udzielonej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Łęczna a Powiatem Łęczyńskim 

cyklicznie co roku działa  Punkt  Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od 

Substancji Psychoaktywnych. W Punkcie dyżurują specjaliści, którzy posiadają wiedzę na temat 

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

w rodzinie z problemem uzależnień, rodziców posiadających pod opieką nieletnich zażywających 

substancje psychoaktywne, osób  z trudnościami motywacyjnymi, osób stosujących lub 

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

terapeuta ds. uzależnień, pracownik socjalny ds. pomocy osobom doznającym przemocy                           

w rodzinie, pracownik socjalny ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, konsultant 

ds. pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

Działalność Punktu odpowiada na ważne potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Łęczna 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz 

przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. 

 

 

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy:
10

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy są istotnym elementem wsparcia osób                                  

z zaburzeniami psychicznymi. Organizatorem warsztatów terapii zajęciowej jest Polskie 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej. Celem 

stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, tworzenie warunków postrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku 

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

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

pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób                                                 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej oraz finansowana jest ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków budżetu Powiatu 

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

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej 

w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

                                                 
10

 Na podstawie danych przekazanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy. 
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Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia i liczą                                      

33 uczestników. 

Terapia ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową umożliwiającą pozyskanie 

umiejętności niezbędnych do podjęcia ewentualnej pracy oraz osiągnięcie jak najwyższego 

poziomu samodzielności i dojrzałości społecznej uczestników. W ramach Warsztatów działa                      

7 pracowni: muzyczna, stolarska, gospodarstwa domowego – kulinarna, gospodarstwa domowego-

ogrodnicza, plastyczno-rękodzielnicza, poligraficzno introligatorska oraz krawiecko-zabawkarska. 

Warsztat oferuje swoim uczestnikom i rodzinom/opiekunom różne formy wsparcia, m.in.: 

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

2) szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej, promocja zdrowia, 

3) poradnictwo i pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, 

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

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

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

5) treningi ekonomiczne, 

6) treningi spędzania wolnego czasu, 

7) trening radzenia sobie ze stresem, 

8) edukacja ekologiczna, 

9) edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

10) imprezy i spotkania integracyjne, 

11) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach, 

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

13) doradztwo zawodowe; 

Od początku istnienia warsztatów 10 osób z aktywizowanej grupy podjęło zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy, w tym 1 jedna osoba w 2014r; 1 uczestnik w 2015r. oraz 1 osoba w 2016r. 

 

 

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy: 

 

 

Uczestnicy 

Warsztatów Terapii 

Zajęciowej 

Symbol przyczyny 

niepełnosprawności 

01-U 02-P 12-C 

rok 2014 33 10 1 

rok 2015 33 10 0 

rok 2016 33 11 0 

 

 

Liczba kobiet będących uczestnikami warsztatów: 

 rok 2014 – 18 

 rok 2015 – 18 

 rok 2016 – 18 
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Liczba mężczyzn będących uczestnikami warsztatów: 

 rok 2014 – 15 

 rok 2015 – 15 

 rok 2016 – 15 

 

Podział uczestników warsztatów wg gmin: 

 

Gmina 
Podział na lata 

2014 2015 2016 

Łęczna 12 12 13 

Puchaczów 5 5 5 

Milejów 5 4 4 

Cyców 11 12 10 

Ludwin 0 0 1 

Ogółem 33 33 33 

Podział uczestników warsztatów ze względu na wiek :  

Przedział wiekowy Mężczyźni Kobiety            Razem 

Do 18 roku życia 0 0 0 

Do 25 roku życia 1 3 4 

Powyżej 25 roku życia 14 15 29 

Ogółem 15 18 33 

 

Najliczniejszą grupę uczestników warsztatów stanowią osoby niepełnosprawne 

zamieszkujące na terenie Gminy Cyców oraz Gminy Łęczna. 

 

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                           

w Łęcznej: 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                              

w Łęcznej powstało z inicjatywy byłego proboszcza Parafii św. Barbary w Łęcznej. Obecnie 

siedzibą koła jest lokal przy ulicy Świętoduskiej 2 w Łęcznej, uzyskany dzięki pomocy proboszcza 

Parafii Marii Magdaleny Janusza Rzeźnika. Działalność koła może być prowadzona dzięki 
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dotacjom celowym PFRON, darowiznom zakładów pracy, sympatyków, członków koła, składkom 

członkowskim. Formalna postać stowarzyszenia wyrosła z ruchu kilkunastu rodziców, którzy 

spotykając się przy kawie, herbacie wypłakiwali się sobie wzajemnie z problemów. Pierwszym 

krokiem koła było zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych, a następnie logopedycznych dla dzieci 

członków ruchu. Społeczność wzbogacała się o nowych członków i podejmowała nowe 

wyzwania, co doprowadziło do utworzenia w 1994 roku Dziennego Centrum Aktywności                           

w Łęcznej. DCA z powodu braku środków centralnych od 2016r. zawiesiło swoją działalność.  

Warto jednak przypomnieć, iż DCA swoją działalnością obejmowało gminę Łęczna, 

Puchaczów i Milejów. Placówka dysponowała bogato wyposażonymi pomieszczeniami, m.in.: 

salą rehabilitacyjną, pokojem pedagogiczno-psychologicznym i pokojem logopedycznym. Z oferty 

DCA w Łęcznej korzystały zarówno dzieci z niepełnosprawnością ruchową, ale także                                   

z niepełnosprawnością intelektualną, narządu słuchu, wzroku, cukrzycą, chorobami psychicznymi. 

Zajęcia odbywały się zarówno indywidualnie jak i w małych grupach. Zajęcia prowadzone były 

przez doświadczonych specjalistów: terapeutę zajęciowego, pedagoga, psychologa, fizjoterapeutę. 

Z placówką współpracował także lekarz neurolog oraz logopeda. W DCA wsparcie otrzymywały 

nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny. 

Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez i spotkań kulturalnych oraz uczestniczy   

w życiu kulturalnym gmin, powiatu, regionu oraz wydarzeniach kulturalnych i uspołeczniających 

zagranicznych, w tym w wizytach studyjnych – dobre praktyki. Celem spotkań jest integracja ze 

społeczeństwem, prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych. Zespół „Figiel”, „Bebnoludy”                

i solista działający w ramach pracowni muzycznej otrzymuje liczne nagrody w konkursach 

piosenki - recitale na przeglądach międzynarodowych. W Warsztatach Terapii Zajęciowej 

organizowane są lekcje edukacyjne dla uczniów szkół z terenu Powiatu Łęczyńskiego, spotkania 

integracyjne, Dzień Godności (osób niepełnosprawnych). Stowarzyszenie współpracuje                              

z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z Polski, Ukrainy, Węgier, 

Francji, Białorusi, szkołami, organizacjami ngo i kościołem. Zarząd Koła organizuje różne 

szkolenia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także dla uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Janowicy.  Stowarzyszenie jest członkiem Lubelskiego Forum Organizacji 

Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki w Lublinie i Organizacji Polski Wschodniej 

działających przy OIC Poland w Lublinie.  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                                  

w Łęcznej aktywnie uczestniczyło w trzymiesięcznej (od marca do czerwca 2018 roku) Kampanii 

Społecznej Kilometry Dobra. Jest to ogólnopolska akcja zbierania funduszy przez organizacje na 

wybrany przez siebie cel. Celem stowarzyszenia jest zebranie środków finansowych na rozbudowę 

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

inwestycja dlatego też PSONI Koło w Łęcznej rozpoczęło współpracę z Polskim Instytutem 

Filantropii, biorąc udział w Kampanii Kilometry Dobra. Rozbudowa warsztatu o mieszkalnictwo, 

które zapewni pobyt dla 12 osób, to stworzenie warunków do usamodzielnienia się i kształtowania 

ogólnej zaradności, jak również uczestnictwa w życiu społecznym bez wykluczenia. 

Obecnie na terenie powiatu nie funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozbudowa warsztatów o mieszkalnictwo dałaby 

szansę uczestnikom warsztatu na życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. 
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Cała kampania prowadzona jest pod patronatem Wojewody Lubelskiego, jej ambasadorem 

jest honorowy konsul Republiki Mołdawii w Lublinie i Zastępca Prezesa Zarządu                                              

ds. Pracowniczych i Społecznych LW „Bogdanka”. 

 

 

4. Środowiskowe Domy Samopomocy: 

 

 

Kolejnym istotnym elementem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi jest 

działalność środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowe domy samopomocy to 

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

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

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

niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie 

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

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

jako ośrodków wsparcia jest świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które 

mają na celu naukę, rozwijanie  i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku społecznym. Główne zadania śds to indywidualne i zespołowe 

treningi z funkcjonowania w codziennym życiu: czynności samoobsługowych, kulinarny, higieny   

i dbałości o wygląd zewnętrzny, budżetowy oraz umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania 

problemów i umiejętności spędzania czasu wolnego; terapia zajęciowa; terapia ruchowa; zajęcia 

rewalidacyjne; psychoedukacja; poradnictwo socjalne, psychologiczne; integracja społeczna. 

W Powiecie Łęczyńskim funkcjonują dwa takie domy: Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Łęcznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie. 

 

 

4.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej:
11

  

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej powstał w 1995 roku, jako pierwszy ośrodek 

wsparcia na terenie województwa lubelskiego i nieliczny wówczas w kraju. Usługi świadczone 

przez jednostkę, skierowane są do osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle 

chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną z terenu  miasta i gminy Łęczna,                               

a na mocy zawartych Porozumień  także do mieszkańców gmin: Cyców, Milejów, Ludwin, 

Spiczyn, Puchaczów.  

Środki na funkcjonowanie domu przekazywane są przez Wydział Polityki Społecznej 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Placówka pełni rolę ośrodka wsparcia w formie dziennego. Proces terapeutyczny, oferta 

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

psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z utrzymującym się stygmatem 

wobec osób zdrowiejących, placówka stara się właśnie tym osobom stworzyć azyl, w którym 

                                                 
11

 Na podstawie danych przekazanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w  Łęcznej. 
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mogą czuć się rozumiani oraz warunki do rozwoju w każdym obszarze życia. Liczba miejsc 

statutowych: 55.  

 

Dane ilościowe dotyczące bieżącej działalności statutowej Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łęcznej na przestrzeni lat 2014-2016: 

Liczba osób korzystających z usług: 

 
Rok Liczba miejsc 

statutowych 

 

Liczba wydanych 

decyzji 

Liczba osób 

oczekujących 

Liczba osób 

korzystających                        

z usług* 

2014 55 

 

64 2 67 

2015 55 

 

67 1 73 

2016 55 

 

70 2 82 

*łącznie z osobami korzystającymi z Klubu Samopomocy 

 

 

 
Wykres nr 6 – liczba osób z poszczególnymi  schorzeniami w 2015r. 
 

 

 
 

Wykres nr 7 – liczba osób z poszczególnymi  schorzeniami w 2016r. 
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Miejsce zamieszkania: 

 

Rok Gmina 

 

Liczba 

osób 

TYP A TYP B TYP C 

 

 

 

 

 

2014 

Łęczna 

 

29 13 14 2 

Cyców 

 

4 2 2 0 

Ludwin 

 

8 1 6 1 

Milejów 

 

6 6 0 0 

Puchaczów 

 

6 5 0 1 

Spiczyn 

 

11 5 3 3 

 

 

 

 

 

2015 

Łęczna 

 

31 18 12 2 

Cyców 

 

4 2 2 0 

Ludwin 

 

8 1 6 1 

Milejów 

 

7 7 0 0 

Puchaczów 

 

5 4 0 1 

Spiczyn 

 

11 5 3 3 

 

 

 

 

 

2016 

Łęczna 

 

39 19 16 4 

Cyców 

 

4 2 2 0 

Ludwin 

 

8 1 7 0 

Milejów 

 

5 5 0 0 

Puchaczów 

 

4 3 0 1 

Spiczyn 

 

10 5 3 2 

 

 

Zadaniem ŚDS jest nauka, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, pełnienie różnych ról 

społecznych i zawodowych na najwyższym z możliwych poziomie. 

Oferta usług obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu: 

1) treningu funkcjonowania w codziennym życiu,  
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2) treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

3) treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,  

4) treningu umiejętności praktycznych, 

5) poradnictwa psychologicznego,  

6) psychoedukacji,  

7) biblioterapii,  

8) treningu poznawczego, 

9) terapii sensorycznej, 

10) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,  

11) pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,  

12) niezbędnej opieki,  

13) terapii zajęciowej w pracowniach: życia codziennego, krawieckiej, plastycznej, 

umiejętności technicznych, kreatywności, 

14) uaktywniania ruchowego, 

15) wyżywienia przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego,  

16) innych form postępowania przygotowujących do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęciu zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej 

na przystosowanym stanowisku pracy; 

 

 

Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych w 2000 roku określono cele i kierunki 

pracy domu, które rozwijają dotychczasowe formy pracy ukierunkowane na osoby przewlekle 

chore psychicznie i ich bliskich oraz dalsze środowisko społeczne. W badaniach ankietowych 

wzięło udział 152 osób. Byli to pacjenci Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, pacjenci 

Poradni Zdrowia Psychicznego w Łęcznej oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Łęcznej, mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego. 

 

 

 Wyniki ankiety przedstawia poniższa tabela. Określone w badaniach potrzeby i oczekiwania  

są  w dalszym ciągu aktualne. 
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ŚDS w Łęcznej jest animatorem Partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego. Współpracuje ściśle z Łęczyńskim Stowarzyszeniem 

Inicjatyw Społecznych w realizacji wielu inicjatyw na poziomie lokalnym, ponadlokalnym, 

krajowym i międzynarodowym. Partnerstwo na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego tworzy 37 podmiotów współpracujących w 6 obszarach 

tematycznych: zdrowie, pomoc społeczna, edukacja, zatrudnienie, kultura, bezpieczeństwo.  

 

 

Klub Akacjowa: 

Klub Akacjowa mieści się przy ul. Górniczej 3, w Łęcznej. To kameralne spotkania                        

w gronie osób, które doświadczały rozmaitych kryzysów sytuacyjnych, utraty bliskich, wypadków 

komunikacyjnych oraz choroby psychicznej. Klub oferuje pełne wsparcie, poczucie 

bezpieczeństwa oraz przyjazną atmosferę. Korzystanie z usług Klubu nie wymaga żadnych 

formalności, odbywa się bez skierowania i rejestracji. W ramach Klubu odbywają się cykliczne 

spotkania o charakterze: wspierającym, edukacyjnym, terapeutyczno-wspomagającym,  

rozwijającym i integrującym. Celem spotkań jest: wzmocnienie poczucia własnej wartości, 

uzyskanie psychicznego wsparcia, wymiana doświadczeń, pokonywanie nieśmiałości                                    

i zahamowań w kontaktach z innymi, przełamywanie samotności i izolacji, rozwijanie życiowej 

zaradności oraz utworzenie trwale działającej grupy samopomocowej. 
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Nowa siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej: 

Nieużytkowany obecnie budynek starego spichlerza w Podzamczu posłuży do 

sprawowania dziennej opieki nad 60 uczestnikami ŚDS. Zakres przewidzianych w 2018 i 2019 

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

obok spichlerza dobudówka zostanie rozebrana i wybudowana na nowo. W odnowionym obiekcie 

znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalne i szatniowe, kuchnia i jadalnia. Dla 

bezpieczeństwa uczestników zajęć w budynku umieszczony będzie pokój psychologa                                   

i pielęgniarki. W nowym budynku będą do dyspozycji ŚDS  4 mieszkania treningowe i 2 pokoje 

interwencyjne. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji taras do odpoczynku. Cały budynek zostanie 

przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, będzie wyposażony min. w windę. Projekt 

zapewni niezbędne  wyposażenie potrzebne do rehabilitacji i prowadzenia zajęć dla uczestników. 

Wokół budynku powstaną chodniki i miejsca parkingowe. Powstanie nowej siedziby ŚDS 

możliwe jest środkom pozyskanym w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku spichlerza                      

w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, którego wartość wynosi 

4.687.719,73 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                            

w wysokości 2.538.032,39 zł. 

 

 

4 .2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie:
12

 

 

Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                                        

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

placówki została poszerzona o otwarcie Filii ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

oraz spektrum autyzmu. Z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Filii ŚDS korzysta 

obecnie 46 osób z różnymi niepełnosprawnościami (39 osób jest dowożonych) z terenu pięciu 

gmin: Milejów, Łęczna, Cyców, Ludwin i Trawniki.  Uczestnicy Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz Filii stanowią zróżnicowaną grupę pod względem wieku, rodzaju 

schorzenia oraz stopnia niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę dane z 2017 roku,                                  

14 osób posiadało niepełnosprawność sprzężoną, jeden uczestnik to osoba ze spektrum 

autyzmu. Z 46 uczestników placówki, 15 osób posiada dysfunkcję narządu ruchu, z czego 

8 osób porusza się na wózku inwalidzkim.  

 

Uczestnicy 

Środowiskowego 

Domu Samopomocy 

w Milejowie 

Symbol przyczyny 

niepełnosprawności 

01-U 02-P 12-C 

rok 2014 19 7 0 

rok 2015 18 7 0 

rok 2016 19 8 0 

 

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Filii SDS jest bogata i dostosowana do 

potrzeb uczestników. Placówki poprzez swoją działalność służą wsparciem społecznym 

pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe podopiecznych, uczą samodzielności, 

                                                 
12

 Dane pochodzą ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie. 
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umożliwiają integrację społeczną z najbliższym otoczeniem oraz pobudzają do aktywnego 

uczestnictwa  w życiu społecznym. Motywują do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości. 

Cele działalności są realizowane poprzez terapię w pracowniach, treningi, rehabilitację, 

poradnictwo.  

Terapia w pracowni gospodarstwa domowego polega na nauce przygotowania prostych 

posiłków, poznaniu i obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego, zapoznaniu  się  z różnymi 

artykułami spożywczymi oraz zasadami ich obróbki, wykorzystania  i przechowywania, jak 

również nakładaniu porcji obiadowych, przygotowywaniu  stołu do posiłku.  

 Uczestnicy w pracowni technicznej nabywają wiele umiejętności przydatnych                                                  

w codziennym życiu. Zajmują się głównie wykonywaniem wyrobów z drewna i półfabrykatów, 

które następnie są ozdabiane różnymi technikami. 

Terapia w pracowni rękodzieła artystycznego pobudza wyobraźnię uczestników, kształtuje 

potrzebę dokładności, cierpliwości, wrażliwości oraz kształtuje umiejętności pracy w grupie. 

Pozwala na zdobycie umiejętności wykonywania rzeczy ładnych i estetycznie wykonanych. 

Głównym zadaniem pracy w pracowni jest twórczość artystyczna, którą wykonuje się w różnych 

technikach. 

 Zajęcia w pracowni plastycznej rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość oraz wiarę we 

własne możliwości, uczą różnorodnych technik plastycznych, wzbogacają kontakt ze sztuką i jej 

twórcami.  W tej pracowni uczestnicy wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnych 

technik, takich jak malowanie,  rysowanie, wydzieranie, modelowanie itp. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzone są treningi funkcjonowania w życiu 

codziennym: 

1) trening samoobsługi i zaradności życiowej z elementami treningu umiejętności 

praktycznych,  

2) trening budżetowy,  

3) trening kulinarny,  

4) trening higieniczny,  

5) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (socjoterapia i trening 

radzenia sobie ze stresem), 

6) zajęcia z muzykoterapii,  

7) trening spędzania czasu wolnego,  

8) trening komputerowy, 

9) usprawnianie ruchowe; 

 

Ponadto ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską, poradnictwo socjalne i pedagogiczne. 

Głównym celem działalności placówki jest wsparcie uczestników w funkcjonowaniu w ich 

naturalnym środowisku oraz podniesienie, jakości ich życia. Poza tym placówka pomaga swoim 

podopiecznym nawiązywać kontakty ze środowiskiem lokalnym, eliminuje bariery społeczne. 

Ośrodek stwarza również warunki do rozwijania zainteresowań uczestników poprzez 

organizowanie różnego rodzaju spotkań integracyjnych czy wyjazdów.  
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5. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Milejowie: 

 

PSONI Koło w Milejowie działa od 1992 roku. Od 1994 roku prowadzi Zespół 

Rehabilitacyjno- Terapeutyczny, który obecnie obejmuje wsparciem 18 dzieci                            

i młodzieży z różnym rodzajem niepełnosprawności. Są to osoby w wieku od 2 do 18 lat.  

Od 2006 roku stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy  w Milejowie                

z siedzibą w Antoniowie, a od listopada 2017 roku dodatkowo Filię ŚDS łącznie dla                    

46 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz 

wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków 

przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie 

prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.  

Obecnie stowarzyszenie skupia łącznie 64 osoby niepełnosprawne w różnym 

wieku. Współpracuje z władzami gminy, realizując projekty z przeciwdziałania 

wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Stowarzyszenie jest również inicjatorem wszelkich działań na  rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie Gminy Milejów.   

 

6. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Łęcznej: 

 

Stowarzyszenie powstało 11 lipca 1998r. pod nazwą Łęczyńskiego Stowarzyszenia 

Ochrony Zdrowia Psychicznego.  W roku 2005 zmieniło nazwę na Łęczyńskie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych. Główny cel działalności stowarzyszenia to przywracanie osobom                            

z zaburzeniami psychicznymi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych na 

najwyższym z możliwych poziomie oraz stwarzanie możliwości do rozwoju ruchu 

samopomocowego i sieci oparcia społecznego we współpracy z bliższymi i dalszym otoczeniem 

społecznym.   Obszary działalności to: 

1) działania edukacyjne, szkoleniowe, 

2) zrównoważony rozwój,  

3) rozwój i wspieranie aktywnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych,  

4) integracja osób z choroba psychiczną i zaburzeniami psychicznymi w środowisku 

lokalnym, włączenie do życia w społeczności lokalnej osób chorych i ich rodziny, 

5) tworzenie społeczności samopomocowej, udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, 

prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, aktywizacja zawodowa, budowanie sieci 

oparcia społecznego, stałe podnoszenie wiedzy specjalistycznej; 

 

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez: 
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1) organizowanie akcji informacyjnych, szkoleń, konferencji, plenerów malarskich, 

prowadzenie badań, 

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

terapeutycznego, interwencji kryzysowej, itp., 

3) współpracę z podmiotami krajowymi   i zagranicznymi w zakresie prowadzonej 

działalności, 

4) gromadzenie środków finansowych  i rzeczowych niezbędnych do prowadzonej 

działalności; 

 Ponadto  w ramach stowarzyszenia działają Klub Pacjenta, Klub Wolontariatu i Klub Rodzin. 

 

7. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans: 

 

Głównym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach, 

osiągnięcie możliwie najpełniejszej integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi 

rówieśnikami, jak również: 

1) udzielanie pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach, 

2) prowadzenie różnych form terapii i rehabilitacji, 

3) udzielanie pomocy rodzinom dzieci o specjalnych potrzebach,  

4) chęć zjednoczenia ludzi dobrej woli gotowych pracować społecznie integrując dzieci                        

o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziećmi zdrowymi; 

Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację w różnych formach. Zajmuje się ponadto 

budowaniem sieci oparcia społecznego dla rodzin dzieci o specjalnych potrzebach i stałym 

podnoszeniem poziomu wiedzy specjalistycznej swych członków niezbędnej dla prowadzonej 

działalności. 

 

8. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej: 

 

Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej jest organizacją pozarządową 

założoną w 1988r. działającą w obszarze pożytku publicznego. Głównym celem  jest pomoc 

osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość oraz ich 

rodzinom. Działania centrum skupiają się głównie na rodzinie i promowaniu aktywnych form 

trzeźwego wypoczynku i rekreacji oraz na profilaktyce uzależnień. Stowarzyszenie wspiera 

rodziny dotknięte problemem alkoholowym w odbudowaniu i tworzeniu prawidłowych relacji 

rodzinnych, we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków, w kształtowaniu 

wartości i norm związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży. Centrum dociera do bardzo 

szerokiej grupy ludzi, obejmując swoim działaniem ludzi wychodzących z uzależnień, stanowiąc 

znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez profesjonalistów prowadzących leczenie 

odwykowe, przebywających w środowisku zagrożonym powstaniem uzależnienia oraz 

społeczność lokalną. 
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Główne zadania stowarzyszenia: 

1) promowanie trzeźwego stylu życia z elementami profilaktyki i terapii rodzin z problemem 

alkoholowym poprzez organizowanie działań wspierających proces trzeźwienia, 

2) organizowanie życia towarzyskiego członków „Maksymiliana” oraz ich rodzin                                              

w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu, 

3) integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną, 

4) pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej i działanie na rzecz rozwoju osobistego, 

5) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej; 

Przy centrum działa Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu    

i współuzależnionych oraz ich rodzin. Działalność punktu finansowana jest ze środków Gminy 

Łęczna w ramach realizacji zadania  „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej                         

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie pomocy psychospołecznej 

rodzinom, w których występują problemy alkoholowe”. Dodatkowo w ramach działającego 

punktu stowarzyszenie organizuje dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz 

ich rodzin warsztatowe spotkania tematyczne. 

 

 

9. Poradnia Psychiatryczna „SANITAS”: 

 

Poradnia Psychiatryczna mieści się w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich Sanitas 

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

włącznie z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane 

używaniem środków (substancji) psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii 

(schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze 

stresem i pod postacią somatyczna (somatoform) zespoły behawioralne związane z zaburzeniami 

fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, 

upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego), zaburzenia 

zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, 

nieokreślone zaburzenia psychiczne symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, 

postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania. 

W Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich Sanitas s.c. w Łęcznej mieści się także 

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz Poradnia Terapii uzależnienia 

od Substancji Psychoaktywnych. 

 

 

 

10. Poradnia Psychiatryczna funkcjonująca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 

 
 

W poradni przyjmuje 2 lekarzy psychiatrów, a od 1 września 2018r. w SP ZOZ w Łęcznej 

rozpoczął także działalność Zespół Leczenia Środowiskowego. Jest to nowa forma pomocy dla 

osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, którzy z różnych powodów nie mogą być 
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leczeni w Poradni Zdrowia Psychicznego. Dlatego grupa specjalistów będzie mogła odwiedzać ich                     

w domach. Zespół Leczenia Środowiskowego jest szczególną formą opieki nad pacjentami                       

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

z zaburzeniami zachowania, chorych unieruchomionych, którzy nie są w stanie dotrzeć do 

poradni. W takich przypadkach lekarz psychiatra wraz z terapeutą środowiskowym, psychologiem 

i pielęgniarką opracuje indywidualny program leczenia dla każdego pacjenta, a w proces leczenia 

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

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

poprawy jakości życia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w jego lokalnej społeczności. 

Warunkiem potrzebnym do skorzystania z pomocy Zespołu Leczenia Środowiskowego jest 

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

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

 

 

11. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej: 

 

Poradnia mieści się  przy Placu Kościuszki 1 w Łęcznej. Utworzona została w kwietniu 2012r. 

Oferta poradni skierowana jest do osób mających problemy z narkotykami, alkoholem, nikotyną, 

lekami oraz uzależnionych od hazardu lub komputera. Z terapii mogą skorzystać osoby                                     

z problemami osobistymi, przeżywające kryzysy emocjonalne, doświadczające trudnych sytuacji 

życiowych, nie radzące sobie ze stresem lub przeżywające inne problemy natury psychologicznej. 

Poradnia oferuje pomoc w zakresie: 

1) diagnostyki uzależnień, 

2) poradnictwa, 

3) terapii indywidualnej, 

4) terapii grupowej, 

5) kierowania do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego, 

6) konsultacji lekarza psychiatry, 

7) skierowań na różnorodne formy terapii, 

8) poradnictwa dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, 

9) systemowej terapii rodziny; 

W ośrodku pracuje psycholog, psychiatra, specjalista terapii uzależnień oraz specjalista 

profilaktyki uzależnień. 

12. Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej 

 

Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej rozpoczęło działalność od  1 września  2018r. 

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

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

psychicznymi. W Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej prowadzony jest Zespół Leczenia 

Środowiskowego, który zapewnia ciągłą, zindywidualizowaną opiekę specjalistyczną, 
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sprawowaną przez zespół specjalistów. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarz 

psychiatra, terapeuta środowiskowy, psycholog i pielęgniarka. Leczenie i terapia prowadzona jest 

najczęściej w środowisku życia osoby potrzebującej wsparcia, tj. u niej w domu, a w razie 

potrzeby w siedzibie Zespołu. Leczenie w Centrum jest finansowane przez NFZ, czyli bezpłatne 

dla pacjentów. Wskazane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry. Pomoc 

świadczona jest w formie bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) porad psychiatrycznych, sesji 

psychoterapeutycznych, spotkań terapeutycznych, wsparcia i wizyt pielęgniarki, ujętych                                   

w kompleksowy program terapeutyczny.  

Pomoc oferowana jest osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, w  tym.:  

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

mania) oraz organicznych zaburzeń psychicznych np. otępienia, 

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

psychicznym, którzy pozostają dłuższy czas w domu, 

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

osobom w pierwszym epizodzie choroby psychicznej, 

4) osobom doświadczającym problemów w funkcjonowaniu powstałych na skutek 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 

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

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

swoim środowisku życia; 

Wsparcie udzielane jest także członkom rodzin i opiekunom osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

 

13. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych: 

 

Zadania Powiatowej Rady określa art. 44 b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                        

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r.                             

w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw 

osób niepełnosprawnych.  

Do zakresu działania rady należy m.in.: 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych,  

2) opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

3) ocena realizacji programów,  

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych; 
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Posiedzenia rady zwoływane są, co najmniej raz na kwartał przez przewodniczącego:                           

z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek, 

co najmniej 1/3 liczby członków rady. 

 

 

14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej:
13

 

 

Na terenie Powiatu Łęczyńskiego funkcjonuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                      

w Łęcznej. Poradnia obejmuje bezpłatną opieką psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną 

dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu 

powiatu. Placówka oświatowa oferuje badania diagnostyczne, poradnictwo, oddziaływania 

psychoedukacyjne i terapeutyczne grupowe i indywidualne skierowane do dzieci, młodzieży oraz 

rodziców. Po badaniach diagnostycznych poradnia wydaje opinię psychologiczno- pedagogiczną 

zawierającą diagnozę oraz zalecenia dotyczące postępowania z dzieckiem w domu, przedszkolu 

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

1) kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej 

społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 

2) indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, 

których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub 

oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej, 

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

uczęszczanie do szkoły, 

4) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu 

głębokim, 

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

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole; 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne 

działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do chwili ich ustąpienia, ale nie 

dłużej niż do rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Wczesnym wspomaganiem 

rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali 

symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony, tj. obejmuje: 

1) zaburzenia lub dysfunkcje narządów zmysłów, zaburzenia sensoryczne, 

2) dysharmonie rozwojowe, 

3) opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, 

4) zaburzenia rozwoju motorycznego, dysfunkcje narządu ruchu, 

5) uszkodzenia OUN, 

6) zaburzenia emocjonalne, 

7) zaburzenia zachowania, 

8) autyzm, psychozy dziecięce, 

9)  nadpobudliwość psychoruchową, 

10) zaburzenia funkcji językowych, 

                                                 
13

 Dane pochodzą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. 
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11) obciążenia genetyczne; 

 

 

Dane dotyczące liczby diagnoz (wydanych orzeczeń) przez Poradnię: 

 

Rok szkolny Liczba wydanych orzeczeń* 

 

Upośledzenie 

umysłowe 

Niedostosowanie 

społeczne 

Inne: autyzm, 

zaburzenia 

genetyczne 

2013/2014 34 orzeczenia 71 orzeczeń 5 orzeczeń 

2014/2015 55 orzeczeń 51 orzeczeń 11 orzeczeń 

2015/2016 28 orzeczeń 55 orzeczeń 11 orzeczeń 

2016/2017 29 orzeczeń 60 orzeczeń 22 orzeczenia 

Razem 146 orzeczeń 237 orzeczeń 49 orzeczeń 

*w/w ewidencja prowadzona jest zgodnie z rokiem szkolnym 

 

 

Dominującymi schorzeniami diagnozowanymi i poddawanymi terapii w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej jest niedostosowanie społeczne i upośledzenia umysłowe. Bardzo 

niepokojące są przypadki schorzeń „cywilizacyjnych” jak bulimia, anoreksja, uzależnienia od 

hazardu i komputera. Biorąc pod uwagę tendencje krajowe można je uznać za grupę zaburzeń                                  

w których prognozowany jest wzrost ilości występowania.  

 

 

15. Ośrodki Pomocy Społecznej:
14

  

 

Ośrodki pomocy społecznej są jednostkami organizacyjnymi samorządów gminnych, 

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

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

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

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

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

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

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

W 2016 roku ośrodki pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego objęły 

wsparciem 6 537 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 3 752, tj. prawie 60% to osoby 

chorujące psychicznie. W porównaniu do roku poprzedzającego liczba osób z zaburzeniami 

psychicznymi korzystająca ze wsparcia wzrosła o 322 osoby (2015r. - 6 215 osób), natomiast 

liczba osób chorujących psychicznie wzrosła o 78 osób (2015r. - 3 674 osób)
15

. 

Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Łęczyńskiego 

szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych ogółem, z wyróżnieniem osób dotkniętych chorobami 

                                                 
14

 Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Łęczyńskiego. 
15

 Dane pozyskane z Wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy i oparcia społecznego na lata 2018 – 2022. 
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psychicznymi, korzystających ze stałych form pomocy społecznej, z rozgraniczeniem na lata 

2014-2016 kształtuje się następująco: 

 

1. Osoby z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami psychicznymi objęte opieką przez 

ośrodki pomocy społecznej: 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

   Liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem  

Liczba osób niepełnosprawnych  

z upośledzeniem umysłowym   

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 13 26 8 9 

2015 15 27 10 10 

2016 16 29 11 12 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

 Liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem  

Liczba osób niepełnosprawnych  

z upośledzeniem umysłowym   

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 140 63 16 6 

2015 145 61 17 6 

2016 125 67 20 7 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem  

Liczba osób niepełnosprawnych  

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 32 69 17 30 

2015 34 72 19 32 

2016 32 73 16 29 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem  

Liczba osób niepełnosprawnych  

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 45 34 9 6 
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2015 46 35 8 5 

2016 49 44 9 7 

 

Rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem  

Liczba osób niepełnosprawnych                                   

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 39 60 11 12 

2015 37 60 10 16 

2016 33 55 7 11 

 

 

Rok 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

Liczba osób 

niepełnosprawnych ogółem  

Liczba osób niepełnosprawnych  

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 314 278  

brak danych 2015 325 282 

2016 337 295 

2. Ilość osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze świadczeń 

pieniężnych i niepieniężnych z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy                              

o świadczeniach rodzinnych: 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie: 

 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

Jakie? 

2014 10 1 8 1 15 6 0 0 

2015 10 1 8 2 17 6 0 0 

2016 10 1 8 2 18 6 0 0 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie: 

 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek 

 stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca 

 socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

Jakie? 
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2014 5 6 1 2 22 8 8 0 

2015 6 6 2 4 23 5 5 0 

2016 5 2 2 6 27 12 12 0 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie: 

 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca 

 socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

 

Jakie? 

2014 20 2 11 4 25 23 2 0 

2015 21 0 10 4 27 23 2 0 

2016 22 6 6 2 31 23 2 0 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie: 

 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny* 

Świadczenie 

pielęgnacyjne* 

Inne 

formy 

pomocy* 

Jakie? 

Zasiłek 

dla 

opiekuna  

2014 1 0 3 0 13 21 2 1 

2015 2 1 4 0 11 21 2 1 

2016 1 0 5 0 14 21 2 1 

 

* OPS w Puchaczowie nie realizuje zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizuje je Urząd Gminy                     

w Puchaczowie. 

 

 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie: 

 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

Jakie? 

2014 50 11 33 4 37 13 0 0 

2015 50 13 35 5 73 17 0 0 

2016 51 14 24 5 36 21 0 0 
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Rok 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej: 

 Świadczenia pieniężne i niepieniężne 

Zasiłek  

stały 

Zasiłek  

okresowy  

Zasiłek celowy                       

i specjalny 

 zasiłek celowy 

Posiłek Praca  

socjalna 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Inne 

formy 

pomocy 

Jakie? 

2014 59 4 112 198 143 700 50 0 

2015 54 8 131 233 168 730 55 0 

2016 57 13 152 278 290 771 60 0 

 

3. Liczba dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami 

psychicznymi: 

 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

ogółem  

Liczba dzieci 

niepełnosprawnych                                   

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 12 10 2 1 

2015 12 11 2 1 

2016 12 11 2 1 

 
 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

ogółem  

Liczba dzieci 

niepełnosprawnych                                   

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 9 6 4 3 

2015 11 6 5 3 

2016 15 8 5 4 

 
 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

ogółem  

Liczba dzieci 

niepełnosprawnych                                   

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 3 1 2 0 

2015 3 1 2 0 

2016 3 0 2 0 
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Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

ogółem  

Liczba dzieci 

niepełnosprawnych                                   

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 10 10 2 5 

2015 11 11 2 5 

2016 8 13 2 5 

 
 

Rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

ogółem  

Liczba dzieci 

niepełnosprawnych                                   

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 3 1 2 0 

2015 3 1 2 0 

2016 1 3 0 0 

 
 

Rok 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

ogółem  

Liczba dzieci 

niepełnosprawnych                                   

z upośledzeniem umysłowym                                      

i schorzeniami psychicznymi 

K M K M 

2014 42 66  

brak danych 2015 49 74 

2016 59 80 

 

 

4. Liczba dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami 

psychicznymi objętych pomocą i wsparciem ośrodków pomocy społecznej z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny K M Świadczenie Zasiłek dla Specjalny 
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kształcenia                    

i rehab. 
pielęgnacyjne opiekuna zasiłek 

opiekuńczy 

2014 2 1 1 3 0 0 3 

2015 2 1 1 3 0 0 3 

2016 2 1 1 3 0 0 3 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

 K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2014 4 3 7 4 3 2 14 

2015 5 3 8 5 3 2 15 

2016 5 4 9 5 3 2 16 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 

 
K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2014 6 5 8 8 0 0 11 

2015 6 5 8 8 0 0 11 

2016 6 5 8 8 0 0 11 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab.* 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny* 

 
K M Świadczenie 

pielęgnacyjne* 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

2014 1 7 5 3 0 0 8 

2015 1 7 5 3 0 0 8 

2016 2 8 6 3 0 0 10 

 

* OPS w Puchaczowie nie realizuje zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizuje je Urząd Gminy w 

Puchaczowie. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 
K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

 2014 14 18 1 5 3 0 32 

2015 15 21 1 5 3 0 36 

2016 17 22 1 5 2 0 39 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej 

Kobiety – K, Mężczyźni- M 

 

Rok 

Płeć Dodatek do 

zasiłku 

rodzinnego                      

z tytułu 

kształcenia                    

i rehab. 

Świadczenia udzielane opiekunom osób 

niepełnosprawnych 

 

Zasiłek 

pielęgnacyjny 
K M Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek dla 

opiekuna 

Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

 2014  

brak 

danych 

 

brak 

danych 

55 50  

brak danych 

 

brak danych 

108 

2015 49 55 123 

2016 47 60 139 

 

Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej wynika, że nie jest prowadzona 

dodatkowa diagnostyka środowiska pod kątem zaburzeń psychicznych, nie są też realizowane 

ponadstandardowe formy wsparcia dla tej grupy. Dominującą formą pomocy świadczoną przez 

ośrodki pomocy społecznej była praca socjalna oraz świadczenia finansowe, które były drugą 

dominującą formą pomocy przyznawanej osobom z zaburzeniami psychicznymi. W/w osoby 

korzystały także z pomocy rzeczowej, refundacji posiłku, czy udziału w programach z zakresu 

dożywiania. Ośrodki widzą potrzebę stworzenia sieci specjalistycznych usług opiekuńczych, 

lokalnej sieci wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w celu niwelowania trudności 

w funkcjonowaniu społecznym oraz inicjowania i organizowania działań mających na celu 

integrację w środowisku osób sprawnych. 

 

 

 

V. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy                           

w Łęcznej:
16

  

 

 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej to publiczna placówka oświatowa czynna 

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

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

Działalność rozpoczął 1 września 2011r. i przez trzy lata mieścił się w budynku Szpitala 

                                                 
16

 Informacje i dane  pozyskane z  Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego  w Łęcznej. 
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Powiatowego w Łęcznej. Obecnie placówka mieści się w budynku dostosowanym do potrzeb                   

i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Uczęszczają do niej dzieci 

i młodzież realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązek szkolny                 

i  nauki w wieku od 3 do 24 roku życia, z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym i autyzmem oraz od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim.  

W roku szkolnym 2016/2017 ośrodek liczył 20 wychowanków, którzy przyjeżdżali codziennie 

z 6 gmin Powiatu Łęczyńskiego, a także z Gminy Trawniki Powiatu Świdnickiego oraz Gminy 

Serniki Powiatu Lubartowskiego. Dzieci i młodzież przyjeżdżają do ośrodka transportem 

organizowanym przez gminę, w której dane dziecko mieszka.  

Placówka dysponuje pięcioma salami do zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-

wychowawczych, salą rehabilitacyjną, gabinetem psychologa i logopedy, pomieszczeniem do 

zajęć indywidualnych i wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wszystkie sale są 

wyposażone optymalnie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. W ośrodku funkcjonuje 5 grup: 

dwa zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dwie grupy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci                            

i młodzieży realizującej podstawę programową szkoły podstawowej oraz jedna grupa edukacyjno-

terapeutyczna realizująca podstawę programową wychowania przedszkolnego. W pięciu grupach 

uczy się, ćwiczy i bawi 20 wychowanków. Poza tym czternaścioro dzieci w wieku od 3 do  6 roku 

życia ma zapewnioną terapię Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

 

Dane statystyczne dotyczące wychowanków w latach 2014-2016: 

 

 
Rok RODZAJ  

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

(intelektualna) 

KOBIETA MĘŻCZYZNA RAZEM MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

 

 

2014 

 

 

 

W stopniu umiarkowanym                                          

i znacznym ze sprzężeniem 

 

9 

 

6 

 

15 
Gmina Łęczna -  3           Gmina Cyców -  2 

Gmina Milejów -  2         Gmina Ludwin - 3 

Gmina Trawniki – 2        Gmina Puchaczów - 3  

Gmina Łęczna -  2           Gmina Cyców -  2 

Gmina Milejów - 1 
 

W stopniu głębokim 

 

4 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

2015 

 

W stopniu umiarkowanym                                         

i znacznym ze sprzężeniem 

 

8 

 

4 

 

12 
Gmina Łęczna -2             Gmina Milejów-3 

Gmina Trawniki – 2        Gmina Ludwin -2 

Gmina Puchaczów- 2      Gmina Spiczyn - 1 

 

W stopniu głębokim 

 

 

5 

 

3 

 

8 
Gmina Łęczna  -2            Gmina Cyców – 3 

Gmina Milejów -1           Gmina Ludwin – 1 

Gmina Serniki – 1 

 

 

2016 

W stopniu umiarkowanym                                

i znacznym ze sprzężeniem 

 

7 

 

5 

 

12 
Miasto Łęczna -2             Gmina Milejów-3 

Gmina Trawniki – 2         Gmina Ludwin -3 

Gmina Puchaczów-2 

W stopniu głębokim  

 

 

5 

 

3 

 

8 
Miasto Łęczna  -2             Gmina Cyców – 3 

Gmina Milejów -1            Gmina Ludwin – 1 

Gmina Serniki – 1 

W szczególności zadaniem ośrodka jest: 

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

2) organizacja i prowadzenie form oddziaływań terapeutycznych, 
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3) działalność wspierająca rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych                          

i edukacyjnych, szkolenie pracowników ośrodka, rodziców wychowanków i innych osób 

zainteresowanych, działalność popularyzatorska dotycząca dzieci głęboko upośledzonych 

umysłowo, 

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

się problemami dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężonymi 

niepełno sprawnościami; 

Ośrodek wspiera rodziców w pełnieniu przez nich funkcji rodzicielskich i wychowawczych 

poprzez: 

1) organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów, 

2) organizowanie systematycznych konsultacji, 

3) organizowanie zajęć otwartych,  

4) uwzględnianie problemów zgłaszanych przez rodziców w planowaniu celów i metod 

terapii,  

5) prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców; 

Ponadto Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej wspólnie z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach otrzymanego przez Powiat Łęczyński 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

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

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

w Powiecie Łęczyńskim”.  Adresatami działań są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami (22 os.) 

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

pieczę zastępczą (51 os.) wraz z ich dziećmi (70 os.), którzy są pod kuratelą PCPR w Łęcznej. 

Ponadto wszystkie osoby z obszaru powiatu, które spełniają warunki przynależności do grupy 

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

niepełnosprawność, niskie dochody, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego.  

W ramach projektu zostaną także zakupione urządzenia i wyposażenia dla obydwu jednostek: 

w PCPR w Łęcznej zostanie wyposażona sala terapeutyczna służącą także spotkaniom                                

z rodzicami. Natomiast dla ORW w Łęcznej zostaną zakupione sprzęty i urządzenia, pomoce 

dydaktyczno -rehabilitacyjne do prowadzenia terapii sensorycznej. Zakupiony zostanie także 

zestaw urządzeń wraz z e-słuchawkami do prowadzenie dźwiękowej stymulacji sensorycznej, 

które będą wykorzystywane przez przeszkolony personel ORW do świadczenia tej nowoczesnej 

formy terapii, skierowanej m.in. do dzieci z autyzmem.  

Ponadto podopieczni ORW w Łęcznej, będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: 

1) hortiterapii - metody terapii wykorzystującej rośliny i ogrody, polegającej na 

wykonywaniu w ogrodzie prac związanych z utrzymaniem ogrodu, która przy tym 

korzystnie wpływa na zdrowie: uspokaja, odpręża, pobudza zmysły, pozwala 

zapomnieć o codziennych problemach, 
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2) terapii sensorycznej  – określającej prawidłową organizację wrażeń sensorycznych 

(bodźców) napływających przez receptory i tak zintegrowanych, aby mogły być użyte 

w celowym działaniu. Dzięki terapii integracji sensorycznej na różnych poziomach 

możliwe jest kształtowanie się reakcji równoważnych, złożonych czynności 

zamierzonych (praksji), orientacji przestrzennej i lateralizacji, więzi z matką i innymi 

opiekunami w czasie czynności pielęgnacyjnych. Terapia SI ma wpływ na 

usprawnianie zmysłów, umiejętności czytania i pisania, liczenia, wpływa na 

koncentrację uwagi, kontrolę emocjonalną i samoakceptację, 

3) dźwiękowej stymulacji sensorycznej - treningu uwagi słuchowej A. Tomatisa – metody 

kształcenia uwagi słuchowej, dzięki której możliwe jest np.: polepszenie koncentracji 

uwagi i skupienia się nad zadaniem, polepszenie zdolności uczenia się, polepszenie 

zdolności mówienia, polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi                                

i poczucia własnego ciała w przestrzeni, wyciszenie, zwiększenie pewności siebie                            

i poczucia własnej wartości, 

4) wsparcia specjalistycznego psychiatry, psychoterapeuty, seksuologa, dietetyka osób                   

z niepełnosprawnościami; 

 

  

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO 25 ROKU ŻYCIA 

OPUSZCZAJĄCYCH SYSTEM OŚWIATY
17

 

 

 Od 1997 roku w naszym kraju każdy człowiek ze stwierdzoną głęboką niepełnosprawnością 

intelektualną objęty jest procesem wspierania rozwoju. Zajęcia stanowią ogromną szansę dla 

grupy osób, które przez wiele lat były praktycznie wykluczone z aktywnego funkcjonowania                     

w społeczeństwie. Przez ponad dwadzieścia lat osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną 

mogą liczyć na wsparcie. Ich życie dzielone jest (jak każdego przeciętnego człowieka w tym 

wieku) na życie domowe i zajęcia. Osiągają sukcesy, miewają porażki. W wieku 25 lat będąc                   

w najlepszym momencie rozwojowym kończą rehabilitację, co oznacza skreślenie tego, co działo 

się przez ponad dwadzieścia lat. Człowiek z głęboką niepełnosprawnością intelektualną 

pozostawiony bez specjalistycznego wsparcia często traci nabyte już wcześniej umiejętności. Taka 

sytuacja nie powinna mieć miejsca. Dorosły człowiek dzieli swoje życie na „dom” i „pracę”. 

Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mogąc wykonywać proste czynności                            

w dostosowanym środowisku, mogą doświadczyć zróżnicowania w życiu na: dom – zajęcie, ciągle 

rozwijać się i, co wydaje się być najważniejsze, czuć się potrzebne. Grupa osób z rzadko 

występującymi postaciami niepełnosprawności: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniem oraz z niepełnosprawnością intelektualną                      

w stopniu głębokim jest szczególnie zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym,                      

a brak instytucji obejmującej wsparciem w/w osoby i ich rodziny pogłębia ten problem. 

Po 24 r.ż. w przypadku osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawność intelektualną ze sprzężeniem i po 25 r.ż. w przypadku osób                                               

                                                 
17

 Źródło: „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 – 

2020”. 
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z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oferta dla absolwentów ORW i innych 

placówek kształcenia specjalnego jest bardzo ograniczona. W przypadku pierwszej grupy 

niepełnosprawnych, samodzielnych w zakresie samoobsługi i sprawnych fizycznie, to mogą 

realizować swoją aktywność w Warsztatach Terapii Zajęciowej np. w Janowicy;                                         

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Antoniowie i w Łęcznej. Osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim mają bardziej zawężone możliwości - po ukończeniu 25 r. ż. 

czasem są przyjmowane do ŚDS, ale najczęściej trafiają do DPS-ów.  Po analizie  aktualnej oferty 

dla przyszłych absolwentów ORW w Powiecie Łęczyńskim, można stwierdzić, że kształtuje się 

jeszcze mniej optymistycznie: w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Janowicy nie ma na ten 

moment ani jednego wolnego miejsca,  w ŚDS w Łęcznej nie są przyjmowane osoby 

niesamodzielne pod względem samoobsługi, a w ŚDS w Antoniowie jeszcze do niedawna były 

tylko dwa wolne miejsca.  

Problem ten szeroko omawiany był podczas spotkań organizowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Łęcznej z przedstawicielami jednostek działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim: WTZ Janowica, ŚDS Łęczna, ŚDS Antoniów,                             

ORW Łęczna, z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Na skutek tych rozmów wystosowano 

pismo do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w zakresie 

umożliwienia kompleksowej pomocy dziennej rehabilitacyjnej i wsparcia społecznego dla  osób                                              

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz znacznym ze sprzężeniami po                        

25 roku życia. Dzięki staraniom grupy osób, od listopada 2017 roku działalność ŚDS                                  

w Antoniowie została poszerzona o Filię ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

oraz spektrum autyzmu i zwiększono liczbę uczestników o 10 osób, co na chwilę obecną 

zabezpiecza potrzeby Powiatu w tym zakresie. 

 

 

 

VI. RYNEK PRACY  

 

 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej:
18

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez: 

1) udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez 

pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc                                

w aktywnym poszukiwaniu pracy,  

2) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy 

oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową,  

3) wdrażanie instrumentów rynku pracy,  

4) świadczenie usług EURES,  

5) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,  

                                                 
18

 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej. 
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6) przyznawanie i wydawanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

 

 

I. Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej oraz liczba osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi poszukujących pracy niepozostających                          

w zatrudnieniu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej: 

 

 

 

 

Gmina  

Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zarejestrowanych                            

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej 

kobiety – K, mężczyźni- M 

rok 2014 

 

rok 2015 

 

rok 2016 

 

01-U 02-P 12-C 01-U 02-P 12-C 01-U 02-P 12-C 

Łęczna 0 6 K / 3 M  0 3 K / 3 M  0 3 K / 4 M  

Milejów 0 3 K / 2 M 0 1 K / 3 M 0 3 K / 3 M 

Spiczyn 0 0 0 0 0 0 

Ludwin 0 1 M 0 0 0 0 

Puchaczów 0 1 M 0 1 M 0 1 K 

Cyców 1  M 3 K / 2 M 1  M 3 K / 2 M 1  M 3 K / 3 M 

Razem  

 

1 M 12 K / 9 M brak 

danych 

1 M 7 K /  9 M brak 

danych 

1 M 10 K / 10 M brak 

danych 

Ogółem             12 K / 10 M 7 K / 10 M 10 K / 11 M 

 

 

 

 

Gmina  

Liczba osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi poszukujących pracy nie 

pozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy   w Łęcznej           

kobiety – K, mężczyźni- M 

rok 2014 

 

rok 2015 

 

rok 2016 

 

01-U 02-P 12-C 01-U 02-P 12-C 01-U 02-P 12-C 

Łęczna 0 3 K / 3 M  0 3 K / 2 M  0 3 K / 3 M  

Milejów 0 0 0 1  K 0 0 

Spiczyn 0 0 0 0 0 1 K 

Ludwin 0 2 M 0 2 M 0 1 M 

Puchaczów 0 1 K 0 1 K 0 0 

Cyców 1  M 1 M 1  M 1  M 1  M 5 M 

Razem  

 

1 M   4 K / 6 M brak 

danych 

1 M 5 K / 5 M brak 

danych 

1 M 4 K / 9 M brak 

danych 

Ogółem 4 K / 7 M 5 K / 6 M 4 K / 10 M 

 

 

II. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi: 

 

Rodzaj wsparcia dla osób zrejestrowanych w PUP  

w  Łęcznej  z symbolami przyczyny niepełnosprawności 

01-U, 02-P, 12-C  

Liczba osób 

rok 2014 rok 2015 rok 2016 

Aktywizacja zawodowa w ramach ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

0 0 0 

Staże 0 0 2 

Szkolenia 0 0 0 

Roboty publiczne 0 0 0 

Prace interwencyjne 0 0 0 
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Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

0 0 0 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  0 0 0 

Razem – bez podziału na formę aktywizacji 

 

0 0 2 

 

 

W omawianym okresie podjęto działania mające na celu aktywizację tylko 2 osób (2 kobiet)                       

z terenu Gminy Cyców z zaburzeniami psychicznymi poprzez skierowanie do odbywania stażu. 

W rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej nie odnotowano przypadków osób 

niepełnosprawnych z symbolem przyczyny niepełnosprawności 12-C. Poziom aktywizacji 

zawodowej u osób z zaburzeniami psychicznymi jest niepokojąco znikomy. Prawdopodobnie 

spowodowane jest to następującymi czynnikami: 

1) brakiem kwalifikacji potrzebnych do podjęcia zatrudnienia, 

2) niewystarczającą liczbą działań skierowaną na zaktywizowanie tej grupy, w tym również 

niedostateczne informowanie pracodawców o ulgach i korzyściach w zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  

3) wstydem środowiskowym (dotyczy głównie osób z chorobami psychicznymi: nerwice, 

depresje, schizofrenie), wywodzącym się z braku akceptacji osób chorych, często nawet 

strachem, spowodowanym zbyt małą wiedzą na temat tego rodzaju schorzeń, 

4) brakiem odpowiedniej ilości środków z PFRON na aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych; 

 

 

 

2. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej:
19

 

 

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej powstał w grudniu 2006r. Jest 

największym zakładem tego typu w woj. lubelskim. Umożliwia zatrudnienie osobom 

niepełnosprawnym wymagającym szczególnych warunków pracy. W PZAZ według wytycznych 

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

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

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono autyzm, upośledzenie 

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

z czego 65 stanowią osoby niepełnosprawne. Pracownicy posiadający orzeczenie o stopniu 

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

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

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

całodzienne wyżywienie dla pacjentów szpitala, zakładów leczniczych i innych placówek. 

Organizuje przyjęcia, świadczy usługi cateringowe.  

 

      

 

                                                 
19

 Dane pozyskane z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej. 
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 Zatrudnienie w PZAZ w Łęcznej ogółem: 

 

Rok Ogółem Osoby  

z niepełnosprawnością 

2014 83 61 

2015 86 64 

2016 81 59 

 

Zatrudnienie osób z upośledzeniem umysłowym w PZAZ w Łęcznej: 

Rok Znaczny  Kobiety Mężczyźni Umiarkowany Kobiety Mężczyźni 

2014 2 2 - 4 2 2 

2015 2 2 - 5 2 3 

2016 2 2 - 5 2 3 

 

Zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi  w PZAZ w Łęcznej: 

Rok Znaczny  Kobiety Mężczyźni Umiarkowany Kobiety Mężczyźni 

2014 4 3 1 15 10 5 

2015 5 3 2 17 12 5 

2016 5 3 2 17 12 5 

 

Pracownicy z niepełnosprawnością mają zagwarantowaną rehabilitację zawodową, społeczną                  

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

kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, kursach. 

Równolegle z rehabilitacją prowadzone są działania społeczne: nauka samodzielnego załatwiania 

spraw urzędowych, udział w imprezach sportowych, kulturalnych, integracyjnych (wycieczki, 

kino, teatr, filharmonia, zajęcia taneczne, hipoterapia), rozwijanie zainteresowań (poezja, proza, 

malowanie, rękodzieło artystyczne). PZAZ zachęca i angażuje do dzielenia się swoimi sukcesami 

na płaszczyźnie społecznej poprzez udział w konkursach i wystawach. Prowadzi terapię, 

poradnictwo medyczne, psychologiczne, psychiatryczne, doradztwo zawodowe, dodatkowo 

pracownicy korzystają z masażu i zajęć z fizjoterapeutą.  

Z działaniami rehabilitacyjnymi prowadzone są zajęcia o charakterze edukacyjnym: porady 

dietetyka, trening dbania o własne zdrowie, edukacja zdrowotna, poznawanie metod 

niekonwencjonalnego leczenia. Wszystkie podejmowane działania mają na celu: 

- przygotowanie pracowników do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz 

przełamywaniu barier mentalnych, psychicznych i ruchowych osób z niepełnosprawnością, 

- utrzymanie stabilnego stanu zdrowia zatrudnionych pracowników, interwencje 

natychmiastowe w przypadku pojawienia się nawrotów choroby, 
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- rozwijanie pasji i zainteresowań osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w PZAZ, 

samodzielności i obowiązkowości w wykonywaniu zadań pracowniczych na stanowiskach pracy, 

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

przełamywania i stereotypów, kształtowanie pozytywnego obrazu pracownika niepełnosprawnego, 

integrację ze środowiskiem lokalnym, 

- usamodzielnienie finansowe, poprawę sytuacji materialno - bytowej, 

- znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, 

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

wymiany doświadczeń, 

- tworzenie w zakładzie grup samopomocowych łączących osoby z niepełnosprawnością                     

o podobnych schorzeniach i problemach; 

 

 

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych  „Pod dobrym adresem”: 

 

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

Łęczyńskiej Spółdzielnia Socjalnej Osób Prawnych. W powołanie Łęczyńskiej Spółdzielni 

Socjalnej „Pod dobrym adresem” zaangażowały się władze Powiatu Łęczyńskiego oraz miasta 

Łęczna. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Modrzew” w Świdniku 

oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, spółdzielnia otrzymała 

łącznie wsparcie finansowe w kwocie 400 000 zł na zakup specjalistycznych maszyn                       

i urządzeń. Z tej kwoty 280 tys. pochodziło ze środków PFRON, a 120 tys. z bezzwrotnego 

wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w ramach 

projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". Założycielami spółdzielni są być 

Powiat Łęczyński i Gmina Łęczna. Udział własny samorządów wyniósł po 5 tys. zł.  

W celu profesjonalnego świadczenia zaplanowanych usług spółdzielnia do końca                                       

2018 roku zostanie wyposażona w odpowiedni sprzęt spełniający standardy wymagań 

bezpieczeństwa.  Spółdzielnia zatrudnia 10-13 osób, głównie osoby niepełnosprawne.                                

Jej działalność jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zagospodarowanie 

osób defaworyzowanych, które nie były aktywne zawodowo. Są to osoby, które nie mogą 

odnaleźć się na rynku pracy i szybko tracą zatrudnienie u normalnych pracodawców, a ich 

niepełnosprawność nie klasyfikuje do zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności 

Zawodowej. Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorstwo społeczne ma za zadanie dać szansę 

osobom zagrożonym marginalizacją społeczną z powodu bezrobocia lub swojej 

niepełnosprawności na aktywizację społeczną i zawodową, na integrację oraz podniesienie swoich 

kwalifikacji zawodowych. W odróżnieniu od prac interwencyjnych, w spółdzielni socjalnej 

pracownicy stają się współodpowiedzialni za gospodarowanie.  

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

przyjmowanie zleceń po bardzo konkurencyjnych cenach. Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym 

adresem” oferuje usługi w zakresie: 

- sprzątania klatek schodowych i piwnic, 

- sprzątania mieszkań osób indywidualnych, 

- mycia okien, 

- czyszczenia, mycia nagrobków, dekorowania kwiatami i zniczami, 
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- usług opiekuńczych, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania 

w tym zakupy, sprzątanie, 

- kompleksowej pielęgnacji terenów zielonych, 

- koszenia trawników w ogrodach przydomowych i parkach, 

- grabienia liści, pielenia ręcznego,  

- porządkowania podwórek i ogrodów, 

- sprzątania dużych powierzchni przy pomocy specjalistycznych maszyn (szorowanie, mycie                     

i polerowanie) prac remontowo-budowlanych, 

 - odśnieżania, 

- transportu małych gabarytów, przewożenia sprzętów i urządzeń, 

- rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę, 

- zamówienia i dowozu posiłków z „Kuchni od Serca” ul. Krasnystawska 52 w Łęcznej; 

Działalność spółdzielni jest skierowana do lokalnych mieszkańców i instytucji. Jej siedziba 

mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, przy ul. Staszica 9,                   

a baza sprzętowa zlokalizowana została w budynkach należących do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Łęcznej.  

Powołanie spółdzielni jest doskonałym uzupełnieniem dla funkcjonujących już struktur 

pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna może np. zatrudniać osoby wcześniej przygotowywane 

do pracy m.in. przy wsparciu PUP, OPS, PCPR. Możliwe jest też zlecanie pewnych usług                                                

z ramienia PCPR/OPS na rzecz spółdzielni. 

 

 

 

 

VII. ANALIZA SWOT  

 

Analiza dostępności do świadczeń, leczenia, opieki i potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi na terenie Powiatu Łęczyńskiego.  

 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

1. Dobra baza diagnostyczna „pierwszego 

kontaktu” na terenie Powiatu 

Łęczyńskiego: poradnia zdrowia 

psychicznego; poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, w każdej ze szkół 

zatrudniony jest pedagog lub psycholog, 

powiatowy zespół ds. orzekania                                

o niepełnosprawności. 

2. Bliski dojazd do wojewódzkich ośrodków 

specjalistycznych. 

3. Brak rejonizacji udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

4. Na terenie powiatu zlokalizowane są: 

warsztaty terapii zajęciowej, 

środowiskowy dom samopomocy, 

poradnie zdrowia psychicznego, zakład 

1. Nierównomierne rozmieszczenie zasobów 

opieki psychiatrycznej na terenie 

województwa lubelskiego. 

2. Niewystarczająca liczba podmiotów 

stacjonarnej opieki wielospecjalistycznej 

świadczących usługi psychiatryczne, a także 

nierównomierne ich rozmieszczenie na terenie 

województwa lubelskiego. 

3. Duża grupa chorych psychicznie, w tym dzieci 

i młodzieży pozostająca bez dogodnej 

dostępności do leczenia, w szczególności 

zamieszkująca tereny nie objęte opieką 

świadczeniodawców,. 

4.  Deficytowe świadczenia w leczeniu 

stacjonarnym dla dzieci  i młodzieży 

chorującej psychicznie (wyłącznie w mieście 
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aktywizacji zawodowej. 

5. Dobry dostęp do odpowiedniej edukacji, 

integracyjnej: przedszkola, szkoły 

podstawowe i gimnazja. 

6. Zapewnienie transportu dla uczestników 

WTZ-ów i ŚDS-u. 

7. Udzielanie informacji o prawach i ulgach 

osób niepełnosprawnych przez PCPR                  

w Łęcznej. 

8. Organizowanie kiermaszów i wystaw 

twórczości osób niepełnosprawnych, 

integracja społeczna. 

9. Realizacja projektów konkursowych, 

których beneficjentami są osoby 

niepełnosprawne (w tym osoby                                             

z zaburzeniami psychicznymi). 

10. Wzrost liczby rejestrowanych podmiotów 

NGO działających na rzecz środowiska 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

11.   Szeroki wachlarz inicjatyw i usług 

udzielanych przez organizacje 

pozarządowe w tym świadczenie porad 

psychiatrycznych  i wsparcie 

psychologiczne. 

12. Dobra współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. 

13. Partnerstwa lokalne. 

Lublin) oraz ambulatoryjnym (miasto Lublin                

i powiaty: bialski i opolski). 

5. Zbyt mała liczba zespołów leczenia 

środowiskowego dla dorosłych oraz ich brak 

dla dzieci i młodzieży. 

6. Brak: specjalistycznych usług 

psychiatrycznych, oddziału dziennej terapii, 

zakładu opiekuńczo leczniczego o profilu 

psychiatrycznym, domu opieki społecznej                  

o profilu psychiatrycznym na terenie powiatu. 

7. Brak całodobowej opieki. 

8. Brak lekarza o specjalności psychiatria 

dziecięca. 

9. Niewystarczająca liczba miejsc w 

środowiskowym domu samopomocy. 

10. Brak ujednoliconej bazy danych osób 

niepełnosprawnych. 

11. Brak mieszkań chronionych dla osób 

psychicznie chorych                                               

i upośledzonych umysłowo. 

12. Brak działań w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

13. Brak zakładu pracy chronionej na terenie 

powiatu. 

14. Niewielka ilość osób z zaburzeniami 

pozostająca w zatrudnieniu. 

15. Brak działań oddolnych. 

16. Niewystarczająca ilość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programów 

promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego. 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

1. Wzrost świadomości społecznej 

dotyczącej możliwości leczenia, terapii 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

2. Wzrost pozabudżetowych środków 

finansowych przeznaczonych na 

aktywizację zawodową osób                                     

z zaburzeniami psychicznymi. 

3.  Intensyfikacja działań w zakresie 

promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia 

psychicznego. 

4. Wzrost aktywności sektora 

pozarządowego w działaniach na rzecz 

promocji i ochrony zdrowia psychicznego 

mieszkańców. 

5. Bezpłatny dostęp do świadczeń 

psychologa, psychiatry, terapeuty, 

1. Negatywny wpływ przemian społeczno-

gospodarczych na kondycję zdrowia 

psychicznego społeczeństwa. 

2. Zwiększanie się liczby osób 

uzależnionych od alkoholu                               

i substancji psychoaktywnych oraz osób 

używających alkoholu i substancji 

psychoaktywnych w sposób patologiczny. 

3. Niewielka liczba osób ze 

zdiagnozowanymi zaburzeniami 

psychicznymi. 

4. Niewystarczająca realizacja przez gminy 

możliwych do zastosowania form 

wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

5. Niski poziom świadomości społecznej na 

temat zaburzeń psychicznych. 



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

 

 

55 

 

psychoterapeuty. 

6. Większa ilość specjalistów zatrudnionych 

w instytucjach powiatowych. 

7. Aktywizowanie osób niepełnosprawnych 

poprzez udział w różnych formach 

wsparcia udzielanych w ramach projektów 

konkursowych i innych pozyskiwanych 

środków zewnętrznych. 

8. Zwiększenie świadomości pracodawców           

w zakresie ulg i korzyści płynących                       

z zatrudniania osób z zaburzeniami 

psychicznymi i upośledzeniem 

umysłowym. 

9.  Zwiększenie nakładów i działań                          

w kierunku aktywizacji zawodowej                        

i społecznej tej grupy. 

10. Możliwość pozyskania dodatkowych 

środków (np. PFRON, EFS, budżet 

państwa). 

11. Tworzenie specjalnych projektów 

celowych, z dofinansowaniem                      

z budżetu państwa. 

12. Mieszkania chronione i mieszkania 

treningowe dla osób psychicznie chorych           

i upośledzonych umysłowo. 

13. Aktywne włączenie się gmin w diagnozę 

środowiskową  i rozwiązywanie 

problemów tej grupy społecznej. 

14. Rozwój oddolnych inicjatyw grupy 

samopomocowej Klub Akacjowa pn. 

Partnerstwo Na Rzecz Ochrony Zdrowia 

Psychicznego Mieszkańców Powiatu 

Łęczyńskiego, współdziałanie nieformalne 

partnerów społecznych z obszarów: pomoc 

społeczna, edukacja, zdrowie, 

bezpieczeństwo, kultura, zatrudnienie. 

15. Wsparcie działań oddolnych min. grupy 

samopomocowej Klub Akacjowa „Giełda 

Przydasiów” – budowanie pozytywnego 

wizerunku osoby z zaburzeniami 

psychicznymi w społeczności lokalnej, 

inicjatora wydarzeń integracyjnych. 

16. Dążenie do większej współpracy instytucji 

– tworzenie sieci wsparcia na rzecz 

poprawy sytuacji osób ze schorzeniami 

psychicznymi. 

17. Wymiana informacji i współpraca 

instytucji publicznych z organizacjami 

pozarządowymi i grupami 

samopomocowymi.  

6. Stygmatyzacja osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

7. Kryzys gospodarczy i ryzyko mniejszej 

ilości środków finansowych w systemie 

ochrony zdrowia (mniejsza dostępność do 

świadczeń). 

8. Trudności w zapewnieniu 

psychiatrycznego personelu lekarskiego              

i pielęgniarskiego zgodnie z warunkami 

kontraktowania określonymi przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. 

9. Mała stabilność finansowa oraz 

uzależnienie od środków publicznych 

sektora pozarządowego świadczącego 

usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

10. Brak źródeł finansowania do realizacji 

zadań ujętych w NPOZ. 

11. Znacznie większa zachorowalność                        

w innych obszarach. 

12. Ograniczony dostęp do rynku pracy. 

13. Niewielka możliwości aktywizacji 

zawodowej tej grupy, brak propozycji 

zatrudnienia. 

14. Zmniejszenie środków finansowych na 

realizację zadań ustawowych (PFRON). 

15. Wstyd środowiskowy, zamykanie się, 

izolowanie osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin. 

16. Wykluczenie społeczne. 

17. Wzrost liczby osób z zaburzeniami 

psychicznymi wskutek rozwoju 

cywilizacyjnego (np. długotrwałe 

bezrobocie, ubóstwo, przemoc, alkohol, 

narkotyki). 

18. Brak współpracy profesjonalistów                           

z osobami chorującymi                                    

i  członkami ich rodzin. 

19. Brak efektywnych instrumentów 

wpływania na postawy społeczne wobec 

osób chorych psychicznie. 

20. Brak kontynuacji wypracowanych 

sposobów, metod współpracy na rzecz 

osób z zaburzeniami psychicznymi wraz      

z zakończeniem danego projektu-brak 

perspektywicznego działania w tym 

zakresie. 

21. Niewystarczające zaangażowanie 

samorządów w problematykę zaburzeń 

psychicznych.  
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22. Brak odpowiedniej wiedzy, świadomości 

wśród samorządowców, osób decyzyjnych 

na poziomie samorządów. 

23. Brak szkoleń, wsparcia dla pracodawców 

w zakresie możliwości, korzyści 

zatrudniania osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

 
 

 

Wnioski: 
 

Deficyty występują  przede wszystkim w zakresie: 

1) wsparcia i diagnostyki środowiskowej, co wiąże się z koniecznością zaangażowania                          

w problematykę dostrzeżenia problemu przez ośrodki pomocy społecznej, 

2) aktywizacji zawodowej, w tym akcji informacyjnej skierowanej do pracodawców, co 

wiąże się z koniecznością większego zaangażowania powiatowego urzędu pracy, 

3) szeroko zakrojonej kampanii społecznej mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, uwzględniającej całą populację; 

Konieczne jest: 

1) zwiększenie współpracy międzysektorowej oraz systemowych rozwiązań na bazie 

zasobów partnerów społecznych w celu tworzenia sprzyjających warunków do działań na 

rzecz włączenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, 

2) prowadzenie permanentnych działań edukacyjnych w zakresie istoty zaburzeń 

psychicznych oraz możliwości i potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 

 

 

VIII. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 

 

Celami głównymi Programu są: 

 

1. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 

adekwatnej do ich potrzeb. 

2. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób                     

z zaburzeniami psychicznymi. 

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

 

Do celów szczegółowych i zadań Programu należą: 

 

1. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej 

opieki adekwatnej do ich potrzeb: 

1.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

1.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 
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1.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

1.4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

1.5.  Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

2. W zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji                                    

i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi: 

2.1. Opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku osób                       

z zaburzeniami psychicznymi wśród lokalnej społeczności. 

2.2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania 

praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

3. W zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych                                   

w ramach Programu: 

3.1. Gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje dotyczące realizacji zadań 

wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty wskazane w Programie. 

 

 

Uwagi: 

 

 Przerzucenie całości finansowania zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na samorządy, potencjalne rozbudowanie Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP)                   

w każdym powiecie – bez zapewnienia źródeł stałego finansowania, brak szczegółowego 

rozpoznania problemu, brak rozgraniczenia zakresu realizacji między gminą i powiatem może 

doprowadzić do tworzenia planów bez ich realizacji. Jednocześnie należałoby się zastanowić czy 

sama ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zawiera dostateczne mechanizmy zabezpieczające 

prawa osób z zaburzeniami psychicznymi np. w przypadku doprowadzania przez policję (a nie 

przez służby medyczne, bądź przedstawicieli obu tych instytucji) osób chorych psychicznie na 

przesłuchania sądowe.  

Przyjmuje się, że Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 

2018 – 2022 przyczyni się do: 

1) poprawy dostępności do różnych form opieki psychiatrycznej, 

2) zwiększenia liczby placówek zdrowotnych świadczących usługi w zakresie zdrowia 

psychicznego, 

3) powstania placówek zapewniających kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami 

psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz rodzin osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

4) tworzenia środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak 

najbliżej miejsca zamieszkania, w tym mieszkań chronionych,  

5)  zwiększenia roli pomocy społecznej, 

6) rozwoju współpracy systemu opieki zdrowotnej z systemem pomocy społecznej mającego 

na celu kompleksowe wsparcie świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

7)  wzrostu poziomu wiedzy nt. zdrowia psychicznego oraz sposobów redukcji czynników 

ryzyka, 
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8) szerokiej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych, w tym 

edukacji pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, administracji publicznej                                        

i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

zaburzeń zdrowia psychicznego, 

9)  wczesnego wykrywania i odpowiedniego leczenia schorzeń psychicznych, 

10)  zwiększenia liczby pracujących osób z zaburzeniami psychicznymi, 

11) zwiększenia aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, 

12)  zwiększenia integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, 

13) działań promujących zdrowy styl życia; 

 

Cele i zadania „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łęczyńskiego 

na lata 2018- 2022” są spójne i kompatybilne z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017–2022.  Szczegółowy zakres zadań i harmonogram ich realizacji 

stanowi załącznik  do niniejszego Programu. 

 

 

 

IX. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCY PRZY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 

3. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej 

4. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej 

5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej 

7. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łęcznej 

8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło                    

w Łęcznej 

9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej  

10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie 

11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie 

12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie 

13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie 

14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie 

15.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej 

16. Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie i  filia 

ŚDS 

17. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Milejowie 

18. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej – Poradnia 

Psychiatryczna funkcjonująca przy szpitalu 

19. Poradnia Psychiatryczna mieszcząca się w Specjalistycznych Gabinetach 

Lekarskich Sanitas s.c. w Łęcznej 

20. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej 
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21. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Łęcznej 

22. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  

23. Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans 

24. Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej 

 

W realizacji zadań wynikających z Programu uczestniczyć będą również inne organizacje 

społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe 

oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne podmioty, które zakresem swojej 

działalności obejmują cele i zadania Programu. 

 

 

 

X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

1. Środki finansowe własne realizatora Programu - Powiatu Łęczyńskiego 

2. Środki finansowe własne podmiotów współpracujących przy realizacji Programu 

3.  Narodowy Fundusz Zdrowia 

4.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

5. Fundusz Pracy 

6. Inne, w tym pozyskane ze środków zewnętrznych, unijnych, itp. 

 

 

 

XI. MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

 

  

Corocznie w ramach monitoringu Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022 dokona dokładnej analizy 

realizacji programu. Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbywać się będzie w oparciu                      

o coroczne sprawozdania podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Podmioty te powinny 

sporządzać w terminie do końca marca sprawozdania za rok poprzedni i przesłać je do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wersji elektronicznej lub papierowej. 

Zespół Koordynujący odpowiada za przedstawienie sprawozdania z programu za poprzedni rok 

Zarządowi Powiatu w Łęcznej do dnia 30 kwietnia. Corocznie w terminie do dnia 15 maja, Powiat 

Łęczyński jako realizator programu będzie przesyłał ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

lub wskazanemu przez niego podmiotowi, roczne sprawozdanie z wykonania zadań wynikających 

z Programu zrealizowanych w roku poprzednim. Powiat Łęczyński będzie także corocznie 

publikował zaktualizowany przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej,                         

pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 


