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Ustawa z dnia 19 sierpnia I994t. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z ż020r., poz. 685) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2OI7r.
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022
(Dz. U. z 20I7t., poz. 458) nałożyŁy obowiązek zapewnienia ochrony zdtowia psychicznego
na organy administracji rządowej i samorządowej oruz instytucje do tego powołane.

W związku z pov,ryższym zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, Zarząd Powiatu w ŁęcznĄ Uchwałą Nt 929l20t7 z dnia 13 grudnia
2017 roku powołał Zespół do opracowania ,,Programu Ochrony Zdrodia Psychicznego
w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022". W skład zespołu wchodzą przedstawiciele
instytucji takich jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej; Powiatowy Zal<ład
Aktywności Zawodowej w Łęcznej; Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczęgo w Łęcznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej, Polskię Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej prowadzące Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Janowicy; Polskie Stowarzyszenie naRzęcz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Milejowie ptowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy
w Milejowie; Starostwo Powiatowe wŁęcznej.

Do zadań zespołu należŃo opracowanie Programuotazjego okresowe monitorowanie
i sprawozdawczość z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie zdrowia
psychicznego i opieki psychiatrycznej, jak również dostosowanie skoordynowanej
dziaŁalto ści ń żny ch form p omo cy i op arc i a społeczne go.

Rada Powiatu w Łęcznej Uchwałą Nr XLVI/3 54l20l8 w dniu 26 października 2018r.
przyjęła,,Program Ochrony Zdtowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim nalata 2018-
2022". Program tęn Wznacza kierunek działń administracji samorządowej, które zmierzaó
mają do osiągnięcia celu nadrzędnego, tj. ochrony i poprawy stanu zdrowia psychiczrlego
mieszkańców naszej społeczności.

W,,Programie Ochrony Zdtowia Psychicznego w PowiecieŁęczyńskim nalata2018_
2022* określono następujące cele izadania:

Cele główne Programu to:

Zapewnienie osobom z zaburzęniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej
do ich pottzeb.
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób
z zabur zeniami p sychicznymi.

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

Cele szczegółowe i zadania Programu to:

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

1 .1 . Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
1.2. upowszechnienie ztóżnicowarlych form pomocy i oparcia społecznego.
1.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzęniami psychicznymi.

1.

2.
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1.4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.
1.5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom
i nauczycielom.

2. W zakresie prowadzenia dzińńnarzeaz zapobiegania stygmatyzaqi i dyskryminacji
osób z zńurzeniarti psychicznymi:

2.1. OPracowanio ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku osób
z zabur zeni ami p sych iczny mi wśró d lokalnej społe czno ś c i.
2.2. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności
respektowania praw osób z zaburzeniarti psychicznymi.

3. W zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań rcalizowanych w ramach
Programu:

3.1 . Gromadzenie i analizowanie sprawoz dań zavłierujących informacje dotyczące realizacji
zadań wynikających z Programu,przekazywanych przezpodmioty wskazane w Programie.

REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ OXnEŚLONYCH
W PROGRAMIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

w PoWIECIEŁĘCZYŃsxrnn W 2019r.:

1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wŁęcznej
3. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej
4. Powiatowy ZaMadAktywności Zawodowej w Łęcznej
5. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Łęcznej
6. Powiatowy Utząd Pracy wŁęcznej
7. powiatowy zespół do spraw orzękaniao Niepełnosprawności wŁęcznej
8. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy
9. Środowiskowy Dom Samopomo cy w Łęcznej
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie i filia ŚOS
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wŁęcznej
12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie
13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie
14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie
15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie
16. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie
17. Samodzielny Publiczny ZahJad Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Poradnia

Psychiatryczna fuŃcj onuj ąca przy szpitalu
18. Poradnia Psychiattyczna mieszcząca się w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich

Sanitas s.c. w Łęcznej

V
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otaz organizacje pozaruądowe dzińające na tzecz osób niepełnosprawnycho osób

z zabur zeni ami p sych iczny mi w Powie cie Ł ęczyńskim :

1. Polskie Stowarzyszenie na rzęcz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
wŁęcznej

2. Polskie Stowarzyszenie na tzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Milejowie

3. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profi laktyczno-Konsultacyjna w Łęcznej
4. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicj atyw Społecznych
5. Regionalne Centrum Ttzeźwości,,Maksymilian" w Łęcznej

Z danych pozyskanych z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Łęcznej za 20l9r. wynika, że ilośó orzeczeń dotyczących
upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychicznych i całościowych zabutzeń rozwojolvych
stanowi niewielki odsetek orzeczeń wydanych ptzez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Łęcznej.I tak w roku 2019 osobom po 16 roku życia wydano 81

orzęczeń z symbolami przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P, I}-C (czyli trzy symbole
z dwunastu orzekanych), co stanowiło 7,5 Yo ogółu orzeczeń. Najwięcej orueczęi wydano
w stopniu umiarkowanym. Najliczniejszą grupę osób orzekanych, stanowiły osoby w wieku
4I-60 lat, z wykształceniem podstawowym i średnim. Należy zwrócić uwagę na fakt, że
orzękana grupa jest słabo aktywna zawodowo.

Wśród dzięci do 16 roku zycia najliczniejszą grupę orzekanych stanowią dzięci w wieku
4-7 lat. Bardzo v,rytaźnie zaznacza się podział ze względu na płeó, z dużą przęwagą
chłopców.

Dane dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, osobom z zabarzeniami 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 zńurzenia psychosomatyczne, zabutzęnia nastroju począwszy od zaburzei
o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu
nasilenia, zespoły otępienne) i 12-C (całościowe zabutzęnia rozwojowe, powstałe ptzed
16 rokiem życia, z utrwalonymi zabutzeniami interakcji społecznych lub komunikacji
werbalnej oraz stęreotypiami zachowań, zainteresowń i aktywności o co najmniej
umiarkowanym stopniu nasilenia) :

a) ilość i rodzaj orzeczeń:

Symbol prTyczyny
niepełnosprawnoś

ci

Ilość wydanych orzeczeń - rok

2019

01-U 8
02-P 72
12-C 1

RAZEM: 81
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b) łączna liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepelnosprawności w Łęcznej:

o rok 2019 - 1 081 otzeczeń

Symbol
przyczyny
niepełno-

sprawności

Stopień znaczny Stopień
umiarkowanv

Stopień lekki

rok rok rok

2019 2019 2019

01-U 4 J 1

02-P 5 50 17
1ż-C 0 1 0

RAZEM 9 54 18

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

V

Podział
zQ

względu
na

wiek

Wiek

16-25 26-40 41-60 powyżej 61

rok
2019 2019

01-U 5 ) 0 0
02-P 9 15 34 14
12-C 1 0 0 0

Ogółem 15 18 34 l4

podział ze
względu na pleć

Rok- Kobiety

2019

01-U J
02-P 41

12-C 0
Razem 44

Rok- Mężczyźni

01-U 5

02-P 31
12-C 1

Razem 37
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l)odzial
Za

n,zględu
ll il

}Yy ksZtal
-cenie

Wykształcenie

mniej niż
podstawowe

podstawowe zasadnicze średnie wIŻsze

rok
ż019 ż019 2019 2019 ż019

01_U 1 5 1 1 0
02-P 1 25 11 30 5

12-C 0 ] 0 0 0
Ogółem 2 31 1ż 31 5

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

e) ilość osób pozostających w zatrudnieniu, na dzień wydania orzeczenial

Ilość osób
pozostających
w zatrudnieniu

rok

2019

01_U 0
02-P 15

12-C 0

RAZEM:
15

2) Dzieci do 16 roku życia - orzeczenia wydane orzeczenia wydane z symbolem
niepełnosprawności: 01-U (upośledzenia umysłowe począwszy od upośledzęnia w stopniu
umiarkowanym), 02-P (w tym: zńurzenia psychosomatyazne, zabutzęnia nastroju
Począwszy od zńlłzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zabutzenia lekowe
o zluacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne) i tz-C (całościowę zabltzenia rozwojowe,
powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zabwzeniami interakcji społecznych lub
komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co
najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia) :

a) ilość i rodzaj orzeczeń:

Symbol przyczyny
niepełnosprawnoś

ci

Ilość wydanych orzeczeń - rok

2019

01_U 4
02-P 1

12-C 30

RAZEM: 35
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b) lączna liczba wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Łęcznej:

o rok 2019 - 1,14 orzeczeń

c) wiek, płeć - ogółem orzeczeniaz symbolem 01-Uo 0ż-P,12-C:

REALIZACJA CELU GŁÓWNEGO 1

1. W zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
opieki adelrwatnej do ich potrzeb poprzezi,

1.1. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
1.2. Upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
1.3. Aktywizację zawodową osób z zńurzeniami psychicznymi.
1.4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.
1.5. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom
i nauczycielom.
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V

podział ze
względu na wiek

orzekanych

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

rok
2019 2019 2019

01-U 0 J 1

02-P 0 0 1

12-C 7 14 9
Ogółem 7 17 11

podziałze
względu na płeć

Rok- KobieĘ

2019

01_U 1

02-P 0

12-C 4
Razem 5

Rok- Mężczyźni

01-U J
02-P 1

12-C 26
Razem 30



W realizację w/w celuńączyły się:

1. poradnia psychiatryczna funkcionuiaca przv samodzielnvm publicznym

zakładzie opieki zdrowotnei w Łęcznei:

W poradni przyjmuje 2 lekaruy psychiatrów. Wśród pacjentów Poradrri
Psychiatrycznej dominują zaburzęnia depresyjne i lękowe, drugą w kolejności grupę

stanowią zŃwzenia nerwicowe, schizofrenia, trzecią - epizody afektywne. Pozostałe
schorzenia to: reakcje na stres i zńwzęnia adaptacyjne. Ilość pacjentów w Poradni utrzymuje
się na podobnym poziomie, analogicznie wyglądaj ą przypadki pacjentów pierwszorazowych.
Ze względu na miejsce zan,ięszkania dominują pacjenci z gminy Łęczna, w przypadku płci-
grupę dominrrj ącą stanowią kobiety.

Od 1 września 2018r. w SP ZOZ w Łęcznej rozpoczął. dzińalnośó Zespół Lęczenia
Środowiskowego. Jest to nowa forma pomocy dla osób z ptzewlekłymi zaburzęniami
psychicznymi, którzy z różnych powodów nie mogą byó lęczeni w Poradni Zdtowia
Psychicznego. Dlatego grupa specjalistów odwiedza ich w domach. Zespół Leczęnia
Środowiskowego jest szczególną formą opieki nad pacjentami z zaburzeniarrti psychicznymi,
którzy nie czulą się chorzy. Jest to także oferta dla osób z zablłzeniami zachowania, chorych
unieruchomionych, hśotzy nie są w stanie dotrzęc do poradni. W takich ptzypńkach|ekaru
psychiatra wTaz z terapeutą środowiskowym, psychologiem i pielęgniarką opracowuje
indywidualny program leczenia dla każdego pacjenta, a w proces lęczenia zostaje
zaangńowana również rcdzinaosoby chorej. Leczenie w ramach ZLŚ mana celu zapobiegaó
nawrotom choroby, ponownym hospitalizacjom, ale przede wszystkim ptowadzió do poprawy
jakości życia pacjenta z zaburzęniami 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 tr ęcznej otaz w domu pacjenta.

2. Poradnia Psychiatryczna ",SANITAS":

Poradnia Psyclriatryczna nrieści się w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskiclr
Sanitas s.c, w Łęcznej przy ul. Górrriczej. Leczonę schorzenia to: organiczne zaburzęnia
psyclriczne włącznte z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzęnia
zaclrowania spowodowane używarriem środków (substancji) psychoaktywrryclr, schizofl,enia,
zaburzenia typrr sclrizofrerrii (sclrizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne),
zabutzenla nerwicowe, związane ze stresenr i pod postacią somatyczną (sornatoforrn) zespoły
belrawioralne związane z zaburzeniarni fiĄologiczrrymi i czyrrnikanri fizycznymt, zaburzenta
osobowości i zaclrowania dorosłych, upośledzerrie umysłowe, zaburzenta rozwoju
psychiczrrego (psyclrologicznego), zaburzęnta zachowania i ernocji tozpoczynające się
zwykle w dzieciristwie i w wieklr mŁodzieńczym, nieokreślone zaburzenia psychiczne
sYrnPtonry i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjorralnego
orazzachowania, W Specjalistycznyclr Gabinetaclr Lekarskiclr Sanitas s.c. w Łęcznej rrrieści
się takze Poradnia terapii uza7ężnlęnia i współuzalężnięnia od alkoholu otaz Poradnia Terapii
uzależnieni a o d s ubstanci i p sycho aktywnyclr.
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3. Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowei w Łecznei:

Centrum Psyclriatrii i Terapii Środowiskowej rozpoczęło działalność od 1 września
2018r. .Iego siedziba rnieści się rra ulicy Szkolrrej 4 w Łęcznej. Pracują w nim doświadczerri
sPecjaliŚci terapii środowiskowej, którzy od wielu \at |eczą i prowadzą terapię osób
z zaburzęniami psyclricznymi. W Centrunr Psychiatrii i Terapii Sroclowiskowej prowadzony
jest Zespoł Leczenia Srodowiskowego, ktory zapewnia ciągł ą, zindywidualizowarrą opiekę
sPecjalistYczną, sprawowaną pfzez zespoł specjalistów. W skład zespołu terapeutycznego
wchodzą: lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy, psyclrolog i pielęgniarka. Leczenie
i telapia prowadzona jest najczęściej w środowisku zycia osoby potr.zebującej wsparcia, ti.
u niej w donu, aw razię potrzeby w siedzibie Zespołu. Leczenie w Centrum.jest finarrsowane

Przez NFZ, czyli bezpłńne dla pacjentów. Wskazane jest skierowanie od lekarza rodzinnego
lrrb psychiatry. Pomoc świadczona jest w formie bezpłatnych (finansowanych przęz NIjZ)
Porad PsYchiatrycznych, sesji psychoterapeutycznych, spotkań terapeutycznyclr, wsparcia
i wizYt Pielęgniarki, ujętyclr w kornpleksowy program terapeutyczny. Pomoc of-erowarra .iest
osobonr z przewlekłyrni zaburzęniami psychicznynri, w tym.:

1) osobonr z rozpoznaniem sclrizofrerrii i irrnych psychoz, zabutzęn afektywnych
(depre sj a, m ani a) or az or gani czrrych zaburzęń p sych icznych np. otępieni a,

2) osobom ze wskazanierrr długoterminowego leczenia z powodu zaburzeń w zdrowitr
psyclricznym, którzy pozostają dłuższy czas w clomu,

3) osobom potrzebującyl11 czasowej pornocy i wspalcia w okresach nasilenia choroby,
4) osobom w pierwszym epizodzie choroby psychicznej,
5) osobom doświadczającym problerrrów w funkcjotrowaniu powstałych na skutek

uszkodzenia ośrodkowego układtr nerwowego,
6) osobotn, ktole dotychczas często powracały do szpitala psychiatrycznęgo,
7) wszystkim innym osobom, które wymagająleczerria i terapii psyclriatrycznej w domtt

lub swoim środowisku życia; Wsparcie udzielane .iest takze członkorn roclzin
i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi;

4.,Powiatołr,e Centrum Pomocy Rodzinie w Łecz_Jlei:

Ważrrym elementem wsparcia osób z zaburzęntami psyclriczrryrni jest działalność
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczne.i. Do zadań realizowanych prze,z PCPR
w Łęcznej należy świadczerrie spec.jalistycznego poraclnictwa prawnego: psychologicznego,
rodzinnego, peclagogicznego i socjalnego dla kazdego mięszkańca Powiatu Łęczyriskiego.
Ponaclto w ramach irrterwerrcji kryzysowej pode.inrowane są interdyscyplinarne działania na
rzęcz osob i rodzin będących w stanie kryzysu - jednostka udziela rratyclrnriastowe.i
specjalistycznej pomocy psyclrologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa
socjalrrego lub prawnego. Celem interwerrcji kryzysowej jest przywrócenie równowagi
psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dziękł temu zapobieganie
przejŚciu reakcji kryzysowej w stan clrronicznej niewydolności psychospołeczne.j. PCPR
realizuie także zadania wynikającę z ustawy z dnia 27 sierpnia 7997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób rriepełrrosprawnych. Jednostka udziela

V

V
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dofinansowań zę środkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych
osobom niepełnosprawnym, w tym osobom zzńurzeniarni psychicznynri, nr.in.:

1) do uczestnictwa osób rriepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
relrabilitacyjnych,

2) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnyclr,
3) zaopattzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedrnioty orlopedyczne i środki pomocnicze

przy znaw ane o sobom niepełno sprawnyln na podstawie odrębrryclr przepisów,
4) likwidacii barier architektonicznyclr, w komunikowaniu się i techni cznych, w związku

z indywidtralnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
5) kosztów tworzenia i dziaŁania warsztatów terapii zajęciowe.i;

W Powiecie Łęczyriskirn co roku ręalizowane jest zadanię dofinansowania
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjrryn osób rriepełnosprawnych. Celem turnu,stt

rehabilitacyjrrego jest ogólna poprawa sprawności psychofizyczrrej oraz rozwijanie
rrrniejętności społecznych uczestników, między innynri poprzez nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przęz udział w innych
zaj ę ci ach pr zew i dziu,lvch p ro granrem turnu s u.

Kolejrrym zadanięm realizowanym od wielu lat jest dofinansowanie spotttt, kultury
i rekreacji. Organizacja spottu jest fbrnrą aktywności człowieka, mąiącą na celu doskonalenie
jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo. Przęz organizacię kultury należy
lozumieó działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twór,czości, edukacji
i oświaty kulturalnei oraz działań i inicjatyw krrlturalnych oraz na ochronie dziędzictwa
kultury. Rekreacja ruchowa jest formą aktywności ftzycznej, podejmowaną dla wypoczyrrku
i odnowy sił psyclrofizycznych. Zadanta z zaktesu relrabilitacji realizowanę są ptzez:
popularyzac.ję walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawoclów i irnplez sportowo

rekreacy.irrych. Natomiast pod pojęciem turystyka należy rozumieć zorganizowane,
zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcyrl
terenie, mające cele krajoznawczę lub będące forrną czynnego wypoozynku. Dofinansowanie
likwidacji barier pozwala na urnożliwienie lub w znaaznym stoprriu ułatwienie osobie
niepełnosprawrrej wykorrywanie podstawowych codziennych czynrrości lub kontaktów
,z otoczeniem.

Rodzaje udzielonego
dofinansow ania ze środków PFRON

Liczha osób niepełnosprawnych

rok 2019

Symbole
01_Uo 02-P,

12-C

Ogółem

Turnus rehab il itacyj ny 01 U_13
02P_10
L2C-6

ż9l 25l

Zakup przedm iotów ortopedycznyclr,
środków pomocniczyclr i sprzętu
re habilitacyjnego

01 U_ll
02P-5
|żC-3

l9l 40l
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Likwidacja barier architektoni cznych,
w komunikowaniu się i technicznych

01 U-1
02P-0
12C- 5

61 5l

Inne formy wparcia - pilotżowy
program,,Aktywny samorząd"

01U -2
02P-0
12C-1

31 37

Największy odsetek osób z omawianymi symbolamt przyczyny niepełnosprawności,
korzystających z dofinansowania udzielnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W Łęcznej stanowią osoby korzystające z dofinansowań do zakupu przedmiotów
ortopedycznych, Środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów
rehabilitacyjnych. Najmniejszy odsetek dotyczy likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych. Prezentowane zestawienia nie oddają rzeczywistych
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zabutzęniami psychicznymi, ponieważ
otrzymywane wsparcie uzależnione jest od wielkości środków przekazanych ptzez PFRON,
apotrzebyznacznieprzehaczająprzedstawionezestawienia.

Ponadto Powiat Łęczyński w 20I9r. rcalizowń 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 ograniczĄących uczestnictwo
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

W obszarze pomocy społecznej konieczne jest ztóżnicowanie form oparcia
społecznego i programów rehabilitacji społecznej odpowiednio do potrzeb osób
niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie.

REALIZACJA PRZEZ PCPR W ŁĘCZNEJ PROJEKTU
WSPÓŁF,INANSOWANEGO ZE ŚRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ:

Powiatowe CęnftumPomocyRodzinie wŁęnmejwm-culipcu2018r. wkonkursie zamkniętym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego tnlata 20I4-2a0 źoĘb,nrniosek
o dofinansowanie projektrr w ramach Osi Priorytetowej 11 ,,Włączenie społecme", Priorytet inweśycyjny
9i: ,Aktyrłrne włączeńe, w tym zmyśIą o promowaniu równych szruns oraz aktywnego uczesbrictwa
i zwiększaniu szan§ na zatudnienie",Dńńańe 11.1 ,Akłwne włączeńd' nr RPLU.I1.01.00-IP.02-06-
001/18. Zarząd Wojewódźwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 06.11.2018r. zatviudń LiĘ
ocenionychpĄektówzposiedzeniaKomisjiOcenyProjektówwramachkonkun"u nrRPLU.I1.01.00-
IP.02-06-001/18. Projekt źożany przez PCPR w ł,ęcmej został pozytywnie oceniony i wybrany do
dofinansowania.

Całkowita wartośó projektu to 1 554 244,39 zł. Kwota dofinansowania projektu ze środków
UE wynosi t 32I I07,73 ń.
Czas realizacj i proj ektu: 0 1 kwiecięń 20 I9r. - 3 l grudziei 2020r.
Wartośó całkowita projektu w 20I9r. wyniosła I58 707,92 zł. Kwota dofinansowania
projektu ze środków UE wyniosła I34 90I,73 zł. Wkład własny: 35 22t,80 ń.

\J
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Cel główny projektu:
Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej 57

osób (34 kobiet i 23 mężczyzn) niepracujących zawodowo, zagrozonych wykluczeniem
społecznym i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących na terenie Powiatu
Łęczyńskiego poprzez rcalizację kompletnego programu obejmującego m.in.: wsparcie
doradcze (doradca zawodowy), psychologiczne (psycholog), socjalne (pracownik socjalny),
dwóch specjalistów ds. reintegracji zawodowej; szkolenia zawodowe oraz średnio 5/6 mies.
stńe zawodowe ręalizowane u pracodawców z terenu województwa lubelskiego. Dzińania
projektowe mają przyczynió się do zńamowaria zjawiska uzależnięnia od pomocy
społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oruz poprawy dostępu
do rynku pracy mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.

Grupa docelowa w projekcię to 57 osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie
(34 kobiet i 23 mężczyzn) z terenu Powiatu Łęczyńskiego, osoby bezrobotne lub pozostające
bęz zatrudnienia (zarejestrowane lub nie w PUP w Łęcznej), w tym bierne zawodowo:

l) Gr I - 40 osób z niepełnosprawnościarni (20 kobiet i 20 mężczyzn), posiadające
znaczny, umiarkowany bądź lekki stopnień niepełnosprawności,w tym z zablxzeniarrń
psychicznymi (wystarczy zaświadczenię odlękarua lub opinia), które zewzględuna
niezadowaląącą kondycję zdrowotną, trudności w podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych, doświadczanie izolacji społecznej potrzebują wspierania w rozwoju
społecznym, zawodowym oraz poprawy kondycj i zdrowotnej ;

2) Gr II - 10 kobiet doznających przemocy w rodzinie, które przez doświadczęnia
związane z przemocą w rodzinie, często silne urazy psychiczne, bolesne odczucie
izolacji społecznej, obniżenie poczucia własnej wartości - potrzebują wsparcia przy
podnoszeniu/zdobyvvaniu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego
oraz pomocy we wzmacnianiu poczucia podmiotowości;

3) Gr III - 7 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i/lub instytucjonalnej w wieku
16-24 lata (4 kobiety i 3 mężczyzn), ktorzy ze względu na trudną sytuację życiową
utrudniającą ptzygotowanie do samodzielnego Ęcia poftzebują wsparcia w zakresie
pokierowania na właściwą ścieżkę społeczną izawodową;

Realizacja poszczególnych zadań
w projekcie pn. NIEMOZLIWE A JEDNAK! '' w 20!9r.z

ZADANIE 1

DORADZTWO PSYCHOSPOŁECZNE I ZAWODO\łE:

I. usługi aktywnei integracii o charakterze społecznvm:
Indywidualne doradztwo psychologiczne - realizowane w siedzibie PCPR w Łęcznej ptzez

psychologa (śr. 1 h zeg.ll UP/m-c). Wsparcie psychologa uwzględniało indywidualne
Potrzeby UP, identyfikowało bariery psychologiczne, zagtożenia depresją, spadki
motywacji towarzyszące UP. Jego zadaniem było niwelowanie zagrożeń, radzenie sobie
ze stresem, przełatrtywanie pojawiających się barier oraz podtrzymywanie aktywności
UP, podnoszenie ich motywacji do działania. Miało na celu podniesienie kompetencji
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sPołecznych oruz motywacji do działania i zaufania we własne siły UP, zachowania
postawy asertywnej.

2-dniowe wyjazdowe warsztaty psychospołeczne dla UP:
W m-cu wrześniu 20I9r, w Janowie Lubelskim w Centrum Wypoczynkowo-

SzkoleniowYm Duo/Hotel Duo Spa odbyły się wyjazdowe warsztaty psychospołeczne dla
uczestników projektu (UP). W dn.23,09.-24.09.19t. w warsztatach pn. ,,Drzwi do jutra,,
(2 dni x 8h dYdakt - łącznie 16h dydakt) udziŃ wzięła grupa 40 osób niepełnosprawnych
(20 kobiet i 20 mężczyzn). Warsztaty prowadzonę przęz pedagoga były formą aktywnej
rehabilitacji sprzyjającej rozwijaniu myślenia w kategoriach samostanowienia o własnym
losie, Podniesienia motywacji, poznania asertywnych sposobów komunikowania swoich
decYzji, radzęnia sobie ze stresem, emocjami, przełamywania stereotypów dotyczących płci
i niePełnosPrawności. Wykonawcąwlw warsztatów było Stowarzyszenie Synergia z siedzibą
w Lublinie. Dzięki uczestniczeniu w warsztatach UP poznali swoje mocne strony, które będą
mogli dalej rozwijać. Poniewłż w zĄęciach wzięli udziń ludzie znajdujący się w podobnej
sYtuacji życiowej, tym samym mieli możliwość wymiany doświadczeniami, wrę1z
utworzenia grup samopomocowych. Warsztaty pozwoliły na stworzenie przestrzeni nie tylko
dla zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także dla wzajemnego wspierania się w trudnych
chwilach i dla dzieleńa się swoimi sŃcesami i osiągnięciami. Lokalizacja ośrodka
szkoleniowo-wypoczyŃowego: piękny zalew i Park Krajobrazowy, Lasy Janowskie
sPtzyjałanie tylko procesowi wzmacniania umiejętności i kompetencji społecznych, aletakże
odPoczynkowi psychicznemu, oderwaniu się od codzienności i integracji UP. Samo ftzyczne
oderwanie się od domu, codziennych obowiązków, zmiana otoczenia, nawiązanie nowych
znajomoŚci służyło wzmocnieniu więzi, poprawie relacji, wzmocnieniu poczucia własnej
wartoŚci i odpoczynkowi psychicznemu UP. W trakcie pobytu w Janowie Lubelskim
wszYstkim uczestnikom dopisywały nie tylko dobre humory, ale tęż piękna, słoneczna
Pogoda. Udało się zwiedzió wiele ciekawych, niezwykłych miejsc i atrakcji turystycznych,
takich jak: leśne uroczysko Kruczek, ostoja konika biłgorajskiego w Szklarni, drewniany
koŚciółek w Momotach wybudowany i samodzielnie przyozdobiony przezksiędza rzeźbiarza-
samouka, Porytowe Wzgorze - miejsce najważniejszego starcia bitwy w Lasach Janowskich i
Puszczy Solskiej - największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich podczas II wojny
światowej.

II. uslugi aktvwnei integracii o charakterze zawodowvm:

Indywidualne doradztwo zawodowe - realizowane w siedzibie PCPR w Łęcznej
Przez doradcę zawodowego (śr. 2 h zeg.ll UP). Doradca zawodowy przeprowadził
diagnozę potrzeb UP w celu stworzenia indywidualnej ściezki reintegracji
z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału,
predyspozycji i potrzeb UP. Wsparcie doradcy zawodowego przebiegało etapowo: I
etap diagnostyczny (testy lĄJP-badanie predyspozycji i uzdolnień zawodowych,
kompetencji społecznych i wywiad pogłębiony); II etap doradczo-informacyjny
i opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla UP. Indywidualne doradztwo
zawodowe udzielane było sukcesywnie przez cały okres wsparcia UP. Wsparcie

\J
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indywidualne doradcy zawodowego ma na celu przygotowaó UP do lepszego
fuŃcjonowania na ryŃu pracy, zwiększyó ich aktywnośó zawodową, kształtowaó
postawy samodzielności otaz ukieruŃowaó zgodne z własnymi zasobami
i potrzebami zawodowymi.

2, Grupowe doradztwo zawodowe - realizowane w siedzibie PCPR w Łęcznej przęz
doradcę zawodowego m.in. dla Gr I - 40 osób niepełnosprawnych - 20h dydakt.;

Tematyka i terminy warsztatów grupowych:
1) Samopoznanie- zainteresowania, zdolności, wartości w kontekście poszukiwania pracy

(4 h dydakt. - l4.I0.20l9r.),
2) Proces podejmowania decyzji- wyznaczanie celów, techniki pomocne przy podejmowaniu

decyzji edukacyjno- zawodowych, błędy poznawcza (4 h dydakt. - 15.10.2019r.),
3) Tworzenie dokumentów aplikacyjnych-CV i List Motywacyjny (4 h dydakt.-

26.II.2019t.),
4) Metody poszukiwania pracy I (4 h dydakt. - 05,I2.20I9t.),
5) Metody poszŃiwania pracy II- analizaogłoszeń (4 h dydak.t - l2.t2.2019r.);

3. Wsparcie specjalisty ds. reintegracji zawodowej (mentora) _ realizowane
w siedzibie PCPR w Łęcznej ptzez dwóch pracowników jednostki na rzecz Gr I - 40
osób niepełnosprawnych - 2 spec. po 20 ON (10 K i 10 M) kużdy. Specjaliści ds.
reintegracji zawodowej realizowali śr. I W na 1 UP/m-c. Zadanięm specjalistów ds.
reintegracji zawodowej było wsparcie UP w procesie wŁączeniaspołecznego oraz ich
aktywizacji społecznej i zawodowej, a także pomoc w odnalezieniu sie w nowej
sytuacji jaką jest udział w projekcie.

W 20l9r. w ramach projektu wsparciem objęto 18 osób z zaburzeniami psychicznym,
w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn - mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.

5. Ęunkt Konsult:rcyino-Informacvinv dla Osób Uzależnionvch ocl Substan§ii
ł]sychoalrtywnych:

PtzY Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach pomocy
finansowej udzielonej na podstawie umowy zawartej w 20I9r. pomiędzy Gminą Łęczna
a Powiatetn Łęczyńskim od 08,05.2019r. do 15.I2.20I9r. działń Punkt Konsultacyjno-
Infbrmacyjny dla osob uzaleznionych od substancji psychoaktywnych.

W Punkcie dyzLrrowali specjaliści, ktorzy posiada.ją wiedzę na temat problelrrów
tt'll1,lreżnięń. współuzalcztrień, zjawiska przenocy w rodzinie, sytuac.ii clziecka w toclzinie
z Problcnlenr uzaleznieti, rodziców posiadającyclr pod opieką rrieletnich zażywaiąc5,ch
substanc.je psyclroaktywtre, osób z trucinościarrri nlotywacyjnymi, osób stosujących lulr
dozna.iących przenrocy dotrrowe.j: specjalista cls. prolilaktyki uzależrlień. prawnik, psycholog.
;lt'ttctlwnik socjalr-rY cls. pomocy osobonr dozrrającym przemocy w rodzinie oraz konsultatlt
cls. pracy z osobanri stosu.iącymi przemoc w rodzirrie. Dyżury specjalistów odbywały się
3 razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki i środy.
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DziałalnoŚć Punktu odpowiada na ważnę potrzeby społeczne mieszkańców Grniny
Łęczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkolrolowych, narkotykowych
oraz przectwdziŃania przemocy w rodzirrie.

6. Warsztaty Terapii Zaięciowei w Janowicy;

Warsztaty Terapii ZĄęciowej w Janowicy są istotnym elementem wsparcia osób
z zńutzęniami psychicznyrni. Organizatoreln warsztatów terapii zajęciowej jest Polskie
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Irrtelekttralrrą Koło w Łęczne.j.
Celern stowarzyszenia jest dztałanię naTzecz wyrównarria szans osób z niepełrrosprawnością
irrtelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec rrich praw człowieka, prowadzenie
ich ku aktywnenru uczestnictwu w życiu społecznyrn , dziŃanle na rzecz ochrony ich zdrowia
oraz wspieranie ich rodzin. Działalrrość warsztatu terapii zajęciowej regulowana jest llmową
zawaftą ponriędzy Powiatem Łęczyńskirn a Polskirn Stowarzyszeniem rra Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Irrtelektualną Koło w Łęczrrej oraz flnansowana jest ze śroclków
Państwowego Funduszrr Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyclr i środków buclzetu Powiatu
Łęczyńskiego. Warsztat Terapii Zajęciowei funkcjorruje już oc1 15.06.2001r. stwarzając
osobonr niepełrrosprawnyn rriezdolnynr do podjęcia pracy możliwośó rehabilitacji społeczne.j
i zawodowej w zakresie pozyskania ltrb przywracania urniejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnierria.

Warsztaty ptzeznaczone są dla osób niepełnosprawnych powyzej 18 roktr życia i |iczą
33 uczestników. Terapia ma na celu relrabilitację społeczną i zawodową urnozliwiającą
pozyskanie urniejętności niezbędrryclr do podjęcia ewentualnej pracy oraz osiągnięcie jak
najv,ryższego poziomu sarnodzielności i dojrzałości społecznej rrczestników. W ramaclr
Warsztatów dziaŁa 7 pracowni: muzyczna, stolarska, gospodarstwa clomowego - kulinarna,
gospodarstwa domowegoogrodnicza, plastyczno-rękocl zielnicza, pol igraficzno introligatorska
oraz krawiecko-zabawkarska, Warsztat oferuje swoim uczestnikom i rodzinorrVopiektrnonr
rożnę fblmy wsparcia, m.in.:

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

2) szkolerria zzakresu edrrkacji zdrowotnej, promocja zdrowia,
3) poradnictwo i pomoc psychologi czna, pedago glczną prawna,
4) rehabilitację ruclrową w zakręsie: kinezyterapii rniejscowej i ogolnej; styrnulac.ji

sensomotorycznej; stymrrlacji ruclru (Vojta, V.Sherborne, Knill, Derrnison);
fizykoterapii (hydrorrr asaż, masażklasycztty, pole elektro-nragnetyczne),

5) treningi ekononiczne,
6) trerringi spędzania wolnego czasu,
7) trening radzenia sobie ze stresem,

8) edrrkacja ekologiczna,
9) edukacj a w zakresie przeciw działania przemocy,
10) imprezy i spotkania irrtegracyjne,
11) udział w festiwalach, przeglądaclr i konkursach,
12) współpraca z innymi organizacjami z tetenu krajtr i kościołem,

v
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13) doradztwo zawodowe;

Najlicznie.iszą grupę uczestników warsztatów stanowią osoby niepełnosprawne
zarnieszkrtjące na terenie Gmirry Cycow oraz Gminy Łęczna.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy w 2019r.:

Uczestnicy
warsztatów

Terapii Zajęciowej

Symbol przy czyny niepełnosprawności

01_U 02-P 1ż-C N I

rok 2019 17 13 0 3 1

Liczb a kobiet będ ących u czestnikami warsztatów :

rok 2019 - 19

Liczb a mężcry zn b ę d ą cych u czes tn ika m i w a rsztatów :

rok20l9 - 14

Podział uczestników warsztatów wg gmin:

Gmina
2019

Łęczna 14

puchaczów 2

Milejów 5

Cyców 11

Ludwin 1

Ogółem 33

Podział uczestników warsztatów ze względu na wiek :

Przedział wiekowy Mężczyźni Kobiety Razem

Do 18 roku zycia 0 0 0

Do 25 roku życia 1 J 4

Powyżej 25 roku życia 13 l6 29

Ogółem I4 19 aa
JJ
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Koło w Łecznei:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Łęcznej istnieje od 199Ir., a swoimi dzińaniami i pomocą obejmuje osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny, opiekunów. Od 2001r. prowadzi placówkę
Warsztaty Terapii ZĄęciowej w Janowicy, gdzie wsparciem objęte jest 33 osoby
z niePełnosprawnością intelektualną. Dzlńalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w ł,ęcznej możę byó prowadzonadzięki dotacjom
celowYm PFRON, darowiznom zal<ładów ptacy, sympatyków, członków koła, składkom
człoŃowskim. Stowarzyszeniejest organizatorem wielu imprez i spotkań kulturalnych oraz
uczestniczy w życiu kulturalnym gmin, powiatu, regionu oraz vłyd,arzeniach kulturalnych.
Celern spotkań jest integracja ze społeczeństwem, prezentacja twórczości osób
niepełnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Łęcznej realizowało działania w 2019r.z

L
p

Przedsięwzięcie Wielkość
dofinansowa

nia

żródła finansowania

1 prowadzenię w T z Janowica 606 320 ń
PFRON, Starostwo
powiatowe
w ŁęcznĄ (l0%)

2 Działalnośó statutowa 6 500 zł
,,Lubelski Węgiel
Bogdanka"
(kilometry dobra

J

D zińalno ść edukacyj na i promocyj na
zachow ań pro zdrowotnych i
prospołecznych,Aktywny sposób na
długie i zdrowe życie"

6500ń

403 zł

Gmina puchaczów

środki własne

4
Udziń w Kampanii Społecznej
Kilometry Dobra

84 000 zł Zbiórka publiczna
2019l5I3loP.

5

1),,Wiekowi : Przebojowi"

Zadanie dla 30 osób
niepełnosprawnych/seniorów z Gminy
Cyców,
Cel główny: Wzrost dostępności do
wysokiej jakości usług społecznych do
stosowanych do indywidualnych
potrzeb 30 osób (20K, 10M)

I39 560 zł
WUP Lublin -
projekty partnerskie
w trakcie realizacji -

RPO (Regionalny
Program
Operacyjny) na lata
2014-2020 priorlet
9-12 dzięki

v

V
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zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznymz terenu
powiatu łęczyńskiego,
poptzez utworzenie Klubu Seniora
irealizowanie w nim oferty zĄęć
adekwatnych

do potrzeb i oczekiwań osób starszych;

2) ,,Aktyrvnie do przodu"-
Cel projektu:
włączenie społe czne i akty w izacj a
zawodowa 36 osób z
ni epełno sprawno śc i am i (22K,1 4M)
zagr ożony ch ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym z woj. lubelskiego;
Cel szczegółowy:
wzrost integracji społecznej oruz
poprawa dostępu do ryŃu pracy osób
wykluczonych lub
zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społe aznym

w regionie p opr zez rcalizacj ę
kompleksollrych
programów aktywizacji oraz usług
reintegracji i rehabilitacji.
Zahamow anie zj awiska vzalężnienia
od pomocy społecznej, dziedziczenia
biedy i niekorzystnych postaw
społecznych oruz poprawa
dostępu do rynku pracy osób
wykluczon y ch b ądź zagr o żony ch;

3),,Droga do lepszego Jutraoo zadaniem
objęto 120 osób.

4),,Nowa Perspektywa! "-Cel projektu:
lńączenie społeczne i aktywizacja
zawodowa 60 osób
z niepełnosprawnościami (3 6K,
24M) zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym z woj. lubelskiego;

79 920 zł

l77 600 zł

307 774 ń

nawiązanęj
współpracy
zFundacją
Seniorów

Jw. Zadania
realizowane w
partnerstwie z
Bonum Vitae
zLublinai sonęt
Janusz Olek
zLvblina

Inne podjętew 20|9r. działania:

1. Zarząd KoŁa zotganizował w 20l9r konferencję - Integracja środowisk w której
wzięło udział 60 osób reprezentujących OPS, MOPS , Szkoły z terenu woj.
lubelskiego, zakłady pracy, ośrodki Kultury, samorządy.

2. PSONI otrzymńo nagrodę ,,Złotego Gryfa Powiatu Łęczyńskie go'o za działania
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społeczne.
3. W Placówce prowadzonej przez PSONI Koło w ŁęcznĄ prowadzone były zajęcia

edukacyjne zuczniami szkół zterenu powiatu.
4. ZesPoły artystyczne działające w WTZ prezentowały program artystyczny na wielu

wydatzeniach na terenie kraju i zagranicą.
5. Prowadzonabyła stała współpraca z otganizacjami NGO na tęrenie kaju, w tym w

regionie.
6. Zaangażowanie społeczne człoŃów Koła:

1) 1 osobajest członkiem Powiatowej Radzie Rynku Pracy,
2) 1 osoba jest członkiemZarządu Fundacji OIC Poland,
3) 1 osoba jest członkiem Sieci Współpracy OrganizacjiPozarządowych Pogranicza,
4) l osoba jest członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej PSOUU;

7, Koło współpracowało zlokalną społeczrrością, instytucjami oraz innymi podmiotanri
działającymi na terenie powiatu i województwa. Od kilku lat WTZ rozwija
współpracę z placówkami z caŁego kraju, atakże z zagranicy.

Kolejrrym istotnym elementenr wsparcia osób z zabulzeniami psychicznynri jest
clziałalnośc środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowe domy samopomocy to
jednostki prowadzonę ptzez powiaty i gminy w ramach zadańzleconych w ustawie o pomocy
społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychiczrrego. Są to placowki dziennego pobytu
skierowane do pełnoletnich osób z zńurzeniami psyclricznymi, które w wyniku upośledzer-ria
rriektoryclr finkcji olganizmu lub zdolności adaptacyjrrych wynragają pol11ocy w zakresie
przystosowania do życia w środowiskrr rodzirrnym i społecznyln, w szczególności w celu
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a takżę ich integracji społeczne.i.
Zadaniem śds jako ośrodkow wsparcia jest świadczenie usług na rzecz osób z zabulrzeniami
psychicznymi, które mają na celu naukę, rozwijanie i podtrzynrywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego furrkcjonowania w środowisku społecznym. Główrre zadania
ścls to indywidualne i zespołowe treningi z funkc.ionowania w codziennym zyciu: czynności
samoobsługowych, kulinarrry, higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, budżetowy oraz
urniejętności irrterpersonalnych, rozwiązywania problemów i urniejętności spęclzarria czastt
wolnego; terapia zaięciowa; terapia ruchowa; zajęcia rewalidacyjne; psyclroedukacja;
poradnictwo socjalne, psychologiczne; irrtegracja społeczna. W Powiecie Łęczyriskim
funkcjonuią dwa takie domy: Srodowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej oraz
środowiskowy Donr samopomocy w Mileiowie z siedzibą w Antoniowie,

8.1. Środowiskowv Dom Samopomocv w Łęcznei:

Usługi świadczone pTzęz ŚlS w Łęczne.i skierowane są do osób pełnoletniclr
z zaburzeniarni psyclriczrrymi tj. przewlekle clrorych psychicznie oTaz z niepełnosplawnością
irrtelektualną z terenu miasta i gmirry Łęczna, a na mocy zawartych Porozunrień takze do

V

v
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mieszkańców grnin: Cyców, Milejów, Ludwin, Spiczyn, Puchaczów. Środki na

funkcjonowanie domu przekazywalle są przez Wydział Polityki Społecznei Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Placówka pełni rolę ośrodka wsparcia w formie dzierrnego, Proces terapeutyczny,
oferta zajęó fbrmy i rnetody uwzględrriają możliwości, potrzeby i oczekiwania osób
chorujących psychicznIę I z niepełnosprawnością intelektrralną. W związku z utrzymu.iącym
się stygrnatenr wobec osób zdrowiejącyclr, placówka stala się właśnie tynr osobonr stworzyc
azyl, w którym mogą czuć się rozumiani oraz warunki do rozwoju w kazdynr obszarzę życia.
Liczba rniejsc statutowych: 55; wydarrych decyzji: 66: 19- 01 U; 38- 02 P; 9-I2C (Grrrina
Łęczna - 35, Mile.jów - 4, Spiczyn -7, Ludwin - 6, Puchaczów - 6, Cyców - 8); liczba osób
oczekujących: 2, Liczba podopiecznych korzystających z usłttg ŚPS w Łęczne.i w 20I9r.: 75
(łącznie z osobami korzystającymi z Klubu Samopomocy). W ŚPS * Łęcznej w 20I9r.
w ramach prowadzonego specjalistycznego wsparcia dla osób z zaburzęniami psychicznymi
i ich rodzin udzielonych zostało I20 porad,20 interwencji kryzysowych, 220 poradnictwa
psychologicznego, 40 wsparcia emocjonalnego oIaz współpracowano z 3 Zespołami
Leczenia Śro dowi skowe go.

SDS w 2OI9r. prowadził stałą współpracę:
1) z rodzinami uczestników: wizyty domoweo zwiększenie zaufania, ufność

w profesjonaltzm ośrodka, zorganizowanie ,,Sąsiedzkiej Giełdy Przydasiów",
2) współpraca z Uniwersytetem Kardynała S.Wyszyńskiego w Warszawie,

Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
w Warszawie oraz Partnerstwem Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców
Powiatu Łęczyńskiego w zorganizowaniu wizyty studyjnej w cęlu poznania form
pracy i funkcj onowania Centrum Zdr owia Psychicznego ;

Pracownicy ŚDS w 20I9r. korzystali ze szkoleń podnoszących poziom kompetencji
zawodowych do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, m.in. ,,Sieć oparcia
społecznego dla osób z zaburzęniami psychicznymi na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Osoba
chorująca psychicznie jako podmiot działań" oraz w ramach spotkania dla kadry pomocy
społecznej zterenupowiatu w siedzibie PCPR wŁęcznej.

Od pażdzienika2018r. do początku 2020r. trwały prace rrad budową nowej siedziby
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej. Nieużytkowany budynek starego XlX-
wiecznego spiclrlerza w Podzanrczu posłuzy do sprawowania dzierrnej opieki nad
60 uczestnikami ŚDS. Zahes przewidzianych prac był bardzo szeroki i obe.irrrował
przystosowanie budyrrku do pełrrienia nowych furrkc.ii. Istrriejąca obok spichlerza dobudówka
została tozebrana i wybtrdowana na nowo. Nowy budynek domu sal11opol1locy pozwoli
prowadzió clziałalnośc w bardziej kornlbrtowych warunkach. W odnowionym obiekcie
znajdują się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalrre i szatniowe, kuchnia iiadalnia. Dla
bezpieczeństwa uczestników zajęó w budynku umieszczotly będzie pokój psychologa
i pielęgrriarki. Nowością będą mieszkania tretringowe, które będą przezL]aczone dla osób,
które będą podejmowały próbę usarrrodzielnierria. Podopieczni domu będą mogli tarl
ztłmięszkac przęz jakiś okres, prowadzić swoje gospodarstwo clontowe, a pracownicy
.iednostki będą próbowali aktywiz,owac ich zawodowo. Uczestnicy będą nrieli do dyspozycji
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taras do odpoczynku. Cały budynel< zostŃ przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnością i wyposazony mirr. w windę. Pro.iekt zapewnił niezbędne wyposażenie
Potrzebne do rehabilitac.ii i prowadzenia zajęó dla uczestników. Wokoł budynkrr powstaną
chodniki i rrriejscaparl<irrgowe. Powstanie rrowej siedziby SDS nrożliwe było dzięki śroclkon-l

PozYskanym w ranrach pro.iektu pn. ,,Przebudowa brrclynku spichlerza w Podzatnczu llil
Potrzeby Sroclowiskowego Dotrru Sanropotrrocy". Inwestycja zostńa zręalizowana zę
Środków własnych gminy Łęczna oraz innych źródęł: dofinansowanię z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowanie z budżętu państwa oraz zę środkow
PFRON. Całkowity koszt przebudowy spichlerza to prawie (l rnltr 350 tys. zl.
Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 461 460,43 zł, ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 538 032,39, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zasilił wkład własny Gminy Łęcznakwotą 540 000,00 zł.

Warto podkleślić, iż SDS w Łęcznej jest anirnatorenr Partlrerstwa na Iłzec,z Oclrrony
Zdrowta Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego, w ranaclr którego realizujc
wiele irricjatyw na pozionrie lokalnym, ponadlol<alnym, kraiowyrrr i mięclzyrraroclowytll,
Partnerstwo na Rzecz Ochrony Zdtowia Psyclriczrrego Mieszl<ańców Powiattr Łęczyriskicgo
tvwlrzy 37 podmiotów współpracr-rjących w 6 obszaraclr tenratycznych: zdrowie, potl1<lc

s1lołeczna, edLrkacja. zatrudnienie, kultura, bezpieczeństwo.

8.2. Środowiskowv Dom Samopomocv w Mileiowie z siedzibąw Antoniowie:

Na terenie Gminy Milejów od 2006r. działa Środowiskowy Dom
Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie. Placówka prowadzona jest przez
Polskie Stowarzyszenie na tzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Milejowie. Od listopada 2017 roku działalność placówki zostŃa poszetzona o otwarcie
Filii ŚOS dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie oraz Filia
ŚOS dysponują łącznie 46 miejscami statutowymi. Decyzje kierujące do placówki
posiada 51 osób, 45 osób jest dowożonych do ŚDS oraz do Filii ŚOS. Z usług ŚDS
oraz Filii korzystają osoby niepełnosprawne z terenu pięciu gmin: Milejów, Łęczna,
Cyców, Spiczyn i Trawniki.

W 2019r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Antoniowie otrzymałdofinansowanie
ze środków PFRON w łącznej kwocie 75 714,70 ń do zakupu 9-cio osobowego busa
przystosowanego do ptzewozu osób niepełnosprawnych, które zostało przyznane w ramach
,,Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w obszatze likwidacji barier
transportowych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Antoniowie to placówka dziennego
wsparcia dla 54 osób z niepełnosprawnością. Nowy bus pozwoli osobom niepełnosprawlym
na bezproblemowy dojazd do specjalistycznych placówek służby zdtowia, szpitali, czy też
ośrodków rehabilitacyjnych. Niepełnosprawni będą mieli takZe możliwośó prowadzenia
bardziej aktywnego trybu życia, m.in. biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach
integracyjny ch i wy darzeniach kulturalnych.

\J

V
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9. polskie stowarzyszenie na rzecz osób z Niepelnosprawnościa Intelektualną
Koło w Mileiowie:

Celem stowarzyszenia jest dziŃanię na rzęQz wyrówrrywania szans osob
z niepełrrosprawnością intelektualrrą, tworzenia warunków ptzesttzegania wobec nich praw
człowieka, prowaclzenia ich ku aktywrremu uczestnictwu w zyciu społecznym, dzińanie na
tzęcz ochrorry iclr zdrowia oraz wspieranie iclr rodzin. Stowarzyszenie prowadzi rrieodpłatrrą

działalrrość pozytku publicznego. Współpracuje z władzamt gminy, realizując projel<ty

z przeciwdziaŁania wykluczeniu osób niepełnosprawnych oruz ręhabilitacji zawodowej
i społecznej. Stowarzyszenie jest również inicjatorern wszelkich działań na rzecz osób
rriepełrrosprawnych i ich rodzin na terenie Grniny Milejów.

10. Łęczyńskie Stowarzyszenie Iniciatyw Społecznych w Łecznei:

Główny cel działalności stowarzyszenia to przywracanie osobonr z zaburzetrianri
psyclricznymi r.rmieiętności radzęnia sobie w sytrracjaclr życiowyclr na najwyższyrrr
z moż|iwych poziorn|e oTaz stwarzanie rnożliwości do rozwoju ruclru samopomocowego
i sieci oparcia społecznego we współpracy zbliższymi i dalszyn otoczeniem społecznynr.

Stowarzyszenie realizrrje swe cele poprzez:
1) organizowanie akc.ii irrforrnacyjnyclr, szkoleń, konferencji, plenerów nralarskich,

prowadzenie badali,
prowadzenie wsparcia specjalistycznego) w tym psychologicznęgo, pedagogicznego,
ter ap euty czlle go, interwerrcj i kryzysowej, itp.,

współpracę z podmiotarni krajowyrrri i zagranicznytni w zakresie prowadzorrej

działalności,
4) gromadzenie środków finansowych i rzęczowch niezbędnych do prowadzone.i

działalności; Ponadto w ranrach stowarzyszenia działają Klub Pacjenta, Klub
Wolorrtariatu i Klub Rodzin;

Klub Akaciowa:

W siedzibie Łęczyriskiego Stowarzyszenia lnicjatyw Społeczrrychprzy ul. Akac.iowcj
l l Ilieści się Klub Akacjowa, 'fo kanreralne spotkarria w grorrie osób, które doświadc,z,aIy
rozmaitych kryzysów sytuacyjnych, utraty bliskich, wypadkow komunikacy.jnych orLlz
choroby psyclriczrrej. Klub ot'eruje pełne wsparcie, poczucie bezpieczelistwa oraz przy.itlzllt1
attlrosf-erę. Korzystanie z usług Klubu tlie wyrrraga żadnyah fbrnralności, oclbywa się bcz
sl<ierowaIria i rejestracji. W ratnaclr I(ltrbrr odbywają się cykliczne spotkania o chtrraklęrze:
wspicrzriącynr. edul<acl,jnynr, terapeutyczllo-wspomagającynr, rozwiIającynr i irrtegrującyrrl.
Celcnl spotkari jest: wzmocnienie poczucia własnej wartości, uzyskanic psyclriczncgcl
wsllarcia. wynriana doświadczeri, pokonywanie nieśrrriałości i zalratrrowań w korrtaktach
z inIlynri, przełarnywarrie samotności i izolacji, rozwijanie zyciowcj zaradności o,1,Ll7,

lttworzenie trwale działa.jącej grupy samopomocolvej.
Na tęręnię powiatu funkcjonuje klub samopomocy, jednak istnieje wyrażnapotrzeba

tworzenia kolejnych, z których najbardziej korzystają osoby chorujące psychiczr-rie.

2)

3)
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Okresowe polepszenie stanu zdrowia,które tym bańziej się utrzymuj e,imbardziej osobajest
aktywna społecznie i zawodowo, najwięcej korzystają z klubowych form aktywności wokół
rÓżnYch zainteresowań. Te osoby nie potrzebują usprawniania w sprawach codziennej
samoobsługi, a bardziej oparcia społecznego w odzyskaniu pewności siebie po kryzysie
PsYchicznym. Stąd ogromna rola klubów i organizacji samopomocowych w rehabilitacji
sPołecznej i aktywizacji zawodowej osób po kryzysie psychicznym orazwsparciu ich rodzin.

Głównym celem tei orgarrizacji pozarządowej jest ponroc osobom uzależnionyrn od
alkoholu i irrnych środków zrnieniających świadomość oraz ich rodzinom, Działania centrum
skuPiają się głównie na rodzinie i promowaniu aktywrryclr fortn trzężwego wypoczynku
i rekreacji oIaz na profilaktyce uzależnteń. Stowarzyszenie wspieru rodziny clotknięte

Problerrrem alkoholowyrn w oclbudowaniu i tworzeniu prawidłowych relacji rodzinnych, we
właŚciwym wypełnianiu ról społecznychprzez ja członków, w kształtowaniu wartości i rrorm
związanych z wychowarriem dzieci i młodziezy. Centrun dociera do bardzo szerokiej grllpy
ludzi, obejrnując swoim działaniem ludzi wychodzących z uzależnięli, stanowiąc znakonrite
uzuPełnierrie działań podejmowanych pTzęz profes.ionalistów prowadzącyclr leczenie
odwYkowe, przebywającycli w środowisku zagtożonym powstaniem uzależnięnła otaz
społeczność lokalną.

l2. Ośrodki Pomocy Snolecznei:

Ośrodki pomocy społeczne.i są jedrrostkarrii olganizacyjnymi satrrorząclów gmintlych,
realizu.iącynri statutowo zadania gmin w zakresie polllocy społeczne.i. Na tel,errie Powiattt
Lęczyriskiegcl clziała 1 nrie.iski (Łęczna) i 5 grrrirrnych ośroclkow pomocy społeczne.i (LLrclwirl,
SPiczyIr, Milejów, Pltchaczów, Cyców). Wśród głównych grup osób ob.iętyclr ponrocą tychzc
.iedrrostek są osoby z tliepełlrosprawnością, w tym z zaburzeniami psyclriczllyn.i. Wachlar.z
Śrviadozeri trdzielanychprzez w/wjednostki tej grupie nrieszkańcow powiatu reaIizowany.jest
rv szczególnoŚci w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pol11ocy społeczne.i i tlstau,ę
z, clnia 28 listopada 2003r. o świadczeniaclr rodzinnyclr.

Z informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z tętęnu Powiatu
Łęczyńskiego szacunkowa liczba osób niepełnosprawnych ogółem, z wyróżnieniem osób
dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, korzystających ze stałych form pomocy społecznej,
kształtuje się następująco:

1. Osoby z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami psychicznymi objęte opieką przez
ośrodki pomocy społecznej w ż0l9r.:

V

\r1
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Rok
Miejski Ośrodek Pomocy §polecznej w Łęcznej

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba osób
niepelnosprawnych ogółem

Liczba osób niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

2019 71, 32 19 15

Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba osób
niepełnosprawnych ogółem

Liczba osób niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznvmi

K M K M

2019 143 93 10 13

Rok
Ośrodek Pomocy Spolecznej w Ludwinie

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba osób
niepełnosprawnych ogółem

Liczba osób niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M
2019 11 43 1 3

Rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie

Kobiety - Ko Mężczyźni- M

Liczba osób
niepełnosprawnych ogółem

Liczba osób niepelnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M
20l9 84 174 29 51

Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Kobiety - Ko Mężczyźni- M

Liczba osób
niepełnosprawnych ogółem

Liczba osób niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psvchicznvmi

K M K M
20l9 53 43 |4 l4
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Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie

Kobiety -ĘMężczyźni- M

Liczba osób
niepełnosprawnych ogółem

Liczba osób niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M

20l9 35 53 12 12

2. IloŚĆ o§ób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi korrystających ze
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z zakre§u ustawy o pomocy społecznej
i ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Rok
Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Łęcznej:

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

Zasiłek

staly

Zasiłek

okresowy

Zasiłek celowy
i specjalny

zasiłek celowy

Posiłek Praca

socjalna

Zasiłek

pielęgnacyjny

swiadczenie

pielęgnacyjne

Inne formy

pomocy

Jakie?

20l9
1 0 4 4 34 12 0

pomoc rzeczowa

w formie żywności

z Banku Zywności

Rok
Ośrodek Pomocy Spolecznej w Milejowie:

Swiadczenia pieniężne i niepieniężne

Zasiłek

stały

Zasiłek

okresowy

Zasiłek celowy
i specjalny

zasilek celowy

Posiłek Praca

socjalna

Zasiłek

pielęgnacyjny

Swia dczenie

pielęgnacyj

ne

Innc forlny

pomocy

Jakie?

20l9 17 1 10 6 50 23 0 0

Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie:

Swiadczenia pieniężne i niepieniężne

Zasiłek

staly

Zasiłek

okresowy

Zasiłek celowy
i specjalny

zasiłek celowy

Posiłek Praca

socjalna

Zasiłek

pieIęgnacyjny

swiadczenie

pielęgnacyjne

Inne

forrny

polnocy

Jakie?

20l9 1 1 1 1 5 5 1
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Rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie:

Swiadczenia pieniężne i niepieniężne

Zasiłek

staly

Zasiłek

okresowy

Zasilek celowy
i specjalny

zasiłek celowy

Posiłek Praca

socjalna

Zasilek

pielęgnacyjny

§wiadczenie

pielęgnacyjne

Inne

formy

pomocy

Jakie?

20l9 9 4 11 0 ,1 84 8 l3

Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie:

Swiadczenia pieniężne i niepieniężne
Zasiłek

stały

Zasiłek

okresowy

Zasiłek celowy
i specjalny

zasiłek celowy

Posiłek Praca

socjalna

Zasilek

pielęgnacyjny

swiadczenie

pielęgnacyjne

Inne formy

pomocy

Jakie?

20l9
3 0 l 29 28 7

l4
Pont<lc

żyrvnościorva

tv ranlach

progranl u

FBr\D

Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie:

Swiadczenia pieniężne i niepieniężne
Zasilek

stały

Zasiłek

okresowy

Zasiłek celowy
i specjalny

zasiłek celowy

Posiłek Praca

socjalna

Zasiłek

pielęgnacyjny

swiadczenie

pielęgnacyjne

Inne formy

pomocy

Jakie?

20l9 10 5 6 0 11 1 0

3. Liczba dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem umy§łowym i schorzeniami
p§ychicznymi:

Rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba dzieci n iepełnosprawnych
ogółem

Liczba dzieci
niepelnosprawnych

z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M
2019
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Rok
Ośrodek Pomocy Spolecznej w Milejowie

Kobiety-ĘMężczyźni_M

Liczba dzieci niepelnosprawnych
ogółem

Liczba dzieci
niepełnosprawnych

z upoś|edzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M
2019 20 28 1 1

Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba dzieci niepelnosprawnych
ogółem

Liczba dzieci
niepełnosprawnych

z upoś|edzeniem umysłowym
i schorzeniami psvchicznymi

K M K M

20l9 8 l7 0 0

V

Rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba dzieci niepełnosprawnych
ogółem

Liczba dzieci
niepelnosprawnych

z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznvmi

K M K M

2019 13 1ą 1 7

Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba dzieci niepełnosprawnych
ogółem

Liczba dzieci
niepełnosprawnych

z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznvmi

K M K M
20l9 l6 ,r? ) 4
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Rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie

Kobiety - K, Mężczyźni- M

Liczba dzieci niepełnosprawnych
ogółem

Liczba dzieci
niepelnosprawnych

z upośledzeniem umysłowym
i schorzeniami psychicznymi

K M K M
20l9 4 1 ) 0

4, Liczba dzieci niepełnosprawnych
p§ychicznymi objętych pomocą i
z zakresu u§tawy o pomocy społecznej i

z upośledzeniem umy§łowym i schorzeniami
w§parciem oŚrodków pomocy społecznej

ustawy o świadczeniach rodzinnych:

*MOPS w Łęcznej nie posiada informacji o liczbie dzieci niepełnosprawnych z upośI.edzenient

umyslovuym. i schorzeniami psychicznymi, gdyż w systemie komputerowynl tut. ośrode/ę 71ą ulykazanc1

ogólna liczbę osób niepełnosprawnych, bez wyróżnienia synlbolu przyczyny niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
Kobiety -ĘMężczyźni- M

Rok
Płeć Dodatek do

zasiłku
rodzinnego

z tytułu
kształcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom osób

niepełnosprawnych Zasiłek

pielęgnacyjnyK M swiadczenie
pieIęgnacyjne

zasilek dla
opiekuna

Specjalny
zasiłek

opiekuńczv
20l9

Ośrodek Pomocy Spolecznej w Milejowie:
Kobiety - K, Mężczyźni- M

Rok
Płeć Dodatek do

zasiłku
rodzinnego

z tytułu
kształcenia

i rehab.

Świadczenia udzielane opiekunom osób

niepełnosprawnych Zasiłek

pielęgnacyjnyK M świadczenie
pielęgnacyjne

zasiłek dla
opiekuna

Specjalny
zasiłek

opiekuńczv
2019 ) 1 3 0 0 0 4

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

Rok
Płeć Dodatek do

zasiłku
rodzinnego

z tytułu
kształcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom osób

niepełnosprawnych Zasiłek

pielęgnacyjnyK M swiadczenie
pielęgnacyjne

zasiłek dla
opiekuna

Specjalny
zasilek

oniekuńczv
2019 0 0 0 0 0 0 0
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Gminny Ośrodek Pomocy Spółecznej w Spiczrlie:
Kobiety - K, Nlężczyźni- NI

Rok
Płeć Dodatek do

zasiłku
rodzinnego

z tytulu
kształcenia

i rehab.

Świadczenia udzielane opietuńoln osOn

niepelnosprawnych Zasiłek

pielęgnacyjnyK M swiadczenie
pie|ęgnacyjne

zasilek dla
opiekuna

Specjalny
zasiłek

opiekuńczy
20l9 10 18 28 24 5 17 84

Ośrodek Pomocy Spolecznej w Puchaczowie
Kobiety - K, Mężczyźni- M

Rok
Płeć Dodatek do

zasiłku
rodzinnego

z tytułu
kształcenia

i rehab.

Swiadczenia udzielane opiekunom osób

niepełnosprawnych Zasiłek

pielęgnacyjnyK M świadczenie
pielęgnacyjne

zasiłek dla
opiekuna

Specjalny
zasiłek

opiekuńczy
2019 1 4 1 3 0 0 6

v

vDominującą formą pomocy świadczoną ptzez ośrodki pomocy społecznej wobec osób
z zabutzeniami psychicznymi była szeroko rozumiana praca socjalna Poza praca socjalną
przyznawarLe były osobom z zabutzeniami psychicznymi świadczenia pieniężne, jezeli tylko
osoba kwalifikowała się do otrzymania takiej formy wsparcia z kryterium dochodowego.

Ponadto osoby zzaburzeniami psychicznymi były objęte wsparciem w formie pomocy
rzeczowej, korzystali z BaŃu żywności, gdzie otrzymywali pomoc w formie zywności
trwałej, ponadto osoby brńy udział w programie z zalłesu dożylviania, otrzymując zasiłki
celowe jednorazowe na zakup żywności i sporządzenie posiłków z wieloletniego programu
wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Ośrodki pomocy społecznej 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
działń mających na celu integrację w środowisku osób sprawnych. W 20I9r. współdziałano
w ramach Partnerstwa Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego

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

pielęgnacyjnyK M swiadczenie
pielęgnacyjne

zasiłek dla
opiekuna

Specjalny
zasiłek

oniekuńczv
2079 0 0 1 0 0 0 ,,
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mJn. z WTZ w Janowicy, PSONI w Milejowie, PSONI w Łęcznej, ZAZ w Łęcznej, SDS
w Łęcznej, ORW w ŁęcznĄ.

ośrodek pomocy społecznei w puchaczowie:

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z zabwzeniami psychicznymi i ich rodzin,
dzięki współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęcznej w ośrodku
w funkcjonuje Punkt Konsultacyjno - Doradczy ooPromyk". W ramach dziaŁalności PuŃtu
pracownicy socjalni ops mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ptacowników ŚDS, którzy od
lat pomagają, aktywizują, edukują osoby choĄące psychicznie, ich rodziny oraz środowisko
lokalne. CeI działania Punktu to m.in.:

1) pierwszy kontakt z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami,
2) konsultacje dotyczące sposobu dalszej ptacy zrodzinąi środowiskiem,
3) wymiana informacji pomiędzy konsultantem/opiekunem gminy i pracownikami

socjalnymi OPS,
4) wizyty domowe w celu ptzekazania informacji o ŚDS, motywowanie do lęczęnia

i kontaktu z lekaruem psychiatrą, funkcjonowanie osoby w rodzinie i środowisku,
wstępna diagnozai ustalenie konsultacji ze specjalistą,

5) koordynowanie dzińańwobec osoby chorej i jej rodziny,
6) wpływanie nazmianę postrzegania osoby choĄącej psychicznie i jej rodziny,
7) doskonalenie systemu wsparcia na terenie Powiatu Łęczyńskiego.
Osoby zainteresowane mogą:

1) skorzystaó z indywidualnej porady konsultantazzaktesu chorób psychicznych,
2) uzyskaó wsparcie w rozwiąz.ywaniu problemów i trudnych sytuacji związanych

z chorobąw najbliższym otoczeniu,
3) ottzymaó informację o dostępnych formach pomocy medycznej, socjalnej,

zawodowej,bądź innej,
4) uzyskaó wiedzę na temat zńllrzeń psychicznych, ich rodzajów, czynników

psychospołecznych oddziałujących na ich przebieg, itp.;
Ponadto OPS w Puchaczowie współpracował z ZespołemLęczenia Środowiskowego

w SPZOZ w Łęcznej - liczbaporad 9.

W 2019r. dwóch pracowników ops wzięło udział w szkoleniu podnoszącym poziom
kompetencji zawodowych do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi o tematyce:
,,Skuteczna komunikacja w pracy socjalnej z osobą chorą na schizofrenię i problemem
alkoholowy m" oraz w konferen cji,,zdr owie psychiczne naszą wartością".

13. Powiatowy Urzad Prący w Łęcznei:

Dzińania Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ŃieruŃowane są przede wszystkim
na Pomoc osobom bezrobotnym i poszŃuj ącym pracy w podjęciu zatrudnienia, zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia}}}4 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pIacy.

W 2019r. PUP w Łęcznej w ramach realizowanych dziŃań
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1) pozyskał 24 oferty pracy dla osób niepełnosprawnych, na które wydał 32 skierowania
do pracy - w wyniku skierowaniapracę podjęło 7 osób,

2) z poradnictwa zawodowego skorzystało 166 osób niepełnosprawnych, w tym 20
zzabutzeniami psychicznymi (8 osób skorzystało z indywidualnej porady zawodowej,
II - z grupowej informacji zawodowej ,I - z grupowej porady zawodowej),

3) osobom z zaburzęniami psychicznymi doradcy klienta udzielili ż7 informacji
zawodowych indywidualnych, które dotyczyły m.in. możliwości wsparcia przezPlJp
orazirne instytucje m.in.: PZAZ,PCPR, ŚDS; sytuacji na rynku pracy)ofertach pracy
dla osób niepełnosprawnych - o wolnych miejscach pracy poinformowano 19 osób
z zaburzeniami psychicznymi m.in. o możliwościach zatrudnienia w Spółdzielni
Socjalnej ,,Pod dobrym adresem"; udziału w realizowanych projektach ze środków
EFS skierowanych do osób niepełnosprawnych; o możliwościach uzyskania
podwyzszenia stopnia niepełnosprawności,

4) na staż skierowano 12 osób niepełnosprawnych, w tym 2 z zabvrzęniami
psychicznymi - w ramach projektu pozakoŃursowego pt. ,,Aktywizacja osób
młodych pozostającychbezpracy w powiecie łęczyńskim" IY Dzińanie 1.1 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym ryŃu pracy, Poddziałanie
1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego
z Europej skiego Funduszu Społecznego,

5) z bonu na zasiedlęnie skorzystała 1 osoba,

6) losoba niepełnosprawna uczestniczyła w szkoleniu w ramach projektu
pozakonkursowego pt. ,,Aktywni 2019", Dzińanię 9.2 Aktywizacja zawodowa
projekty PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020,

7) w ramach prac interwencyjnych zatrudnione zostńy 2 osoby niepełnosprawne,
8) 1 osoba z zablxzęniami psychicznymi wykonywała prace społecznie lżyteczne,
9) 2 osoby z niepełnosprawnościami z ĘĄńu chorób narządu ruchu otrzymńy wsparcie

na rozpoczęcie dziaŁalności gospodarczej ze środków PFRON,
l0)promował i motywował osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymt

figurujące w rejestrach jednostki do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR w
Łęcznej pn. ,,NIEMOŻLIWE A JEDNAK]." orazw projekcie pn. ,,Nowa jakośó życia
- rozwoj usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Łęczna"
realizowanpprzęz ŚPS w Łęcznej,

11) przedstawiciele PUP Łęczna wzięli udział w konferencji organizowanej w m-cu X
2019 r. ptzez ŚDS Łęczna, na której ptzekazano informacje o możliwościach wsparcia
osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w ramach usług
i instrumentów dostępnych w PUP Łęczna,

l2)upowszechniał na tńlicach ogłoszeń oraz wśród osób zarejestrowanych, w tym
niepełnosprawnych informacje o ofertach pracy krajowych, w tym z agencji
zatrudnienia (m. in. Fuga Mundi), zagranicznych w ramach sieci EURES oraz
możliwościach uczestnictwa w realizowanych projektach ze środków EFS przez tóżne
instytucje, agencje pośrednictwa pracy, fundacje, itp.;
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Osoby z zabutzeniami psychicznymi są grupą osób defaworyzowanych na ryŃu pracy.
Napotykają one wiele trudności, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia oraz
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z jednej strony pracodawcy mają obawy ptzed
zatrudnianiem takich osób, a z drugiej strony stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie
sptzyjają bierności zawodowej tych osób.

l4. Powiatowy Zakłąd Aktywności Zawo.dowei w ŁęczJrei:

Powiatowy Zakład Aktywrrości Zawodowej w Łęcznej jest naiwiększym zakładern
tego typu w wo.i. lubelskirn. Umozliwia zatrudnienie osobom niepełnosprawnym
wynragającym szczególrrych warunków pracy. W PZAZ według wytycznych ustawy
o relrabilitacjt zawodowej i społecznej oruz zattudnianiu osób niepełrrospramyclr z driia
27 sierpnia I997r. mogą znalężó zatrudnienie osoby z orzęczonym znacznyln oraz
umiarkowanym stopnienr niepełnosprawności rr których stwierdzono atttyzt,lt, upośledzenie
ttmysłowe lub chorobę psychiczną. W 20I9t. w zakładzię zńrudnionych było ogołenr
82 osoby, z czego 60 to osoby niepełnosprawne. Pracowrricy posiadający orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności zatrudnieni są na 0,55 etatu oraz 0,8 i pracują na stanowiskach
produkcy.jnyclr, w adrninistracji oraz zajmąą się obsługą barku, Głównym profilem
działalności zakładu jest gastronomia. PZAZ specjalizu.je się w żywieniu zbiorowynr,
przygotowu.je całodzienne wyżywierrie dla pacjentow szpttala, zakładów leczniczych i inrrych
placówek. Orgarrizuj e przyj ęcia, świadczy usługi caterin gowe,

Zatrudnienie w PZAZ w Łęcznej w 2019r. ogółem:

Rok Ogółem Osoby

z niepełnosprawnością

2019 82 60

Pracowtricy z niepełnosprawnością mają zagwarantowarrą rehabilitację zawodową,
społeczną i \eczniczą oraz inne folmy wsparcia. Podejmowanę są dziŃania rnające na celu
wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowyclr pracowników poprzez vdział w szkoleniach,
kursach. W dniach 05 - 06.04.2019r. odbyło się szkolenie gastronomiczne ,,Pod słońcem

Zatrudnienie osób z upośledzeniem umysłowymw PZAZw Łęcznej:

Rok Znaczny Kobiety Mężczyźni Umiarkowany KobieĘ Mężczyżni

2019 2 2 3 3

zatrudnienie osób zzaburzeniami psychicznymi w pzAzw Łęcznej:

Rok Znaczny Kobiety Mężczyźni Umiarkowany Kobiety Mężcryźni

2019 4 2 2 24 l7 7
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Italii - sekrety kuchni włoskiej". Wzięło w nim udział 13 niepełnosprawnych pracowników
zatrtrdnionych w Zakładzie. Szkolenie finansowane było z Krajowego Fundttsztt
Szkoleniowego, a jego głównym celem było podniesienie kompetencji zawodowyclr,
zdobYcie nowych kwalifikacji zawodowych, poszeruenię wiedzy i umiejętności z zakresu
PrzYgotowywania posiłków. W trakcie trwania szkolenie uczestnicy poznali tajniki kuchni
Śródziemnomorskiej, poznali kulinarną historię Włoch, flagowe dania kuchni włoskiej,
nowoczesne techniki używane w kuchni przez kucharzy na całym świecię. Szkolenie
poprowadziła uczestniczka II edycj i programu telewizyjnego,,Top Chef '.

Rówrrolegle z rehabilitacją prowadzone są clziałania społeczne: nzruka samoclzielnego
załatwiania spraw trlzędowyclr, udział w imprezach sportowych, kulturalnyclr. integracy.jrrych
(wYcieczki, kino, teatr, filharntonia, zajęcia taneczne, hipoterapia), rozwi.jarrie zainteresowati
(Poezja, proza, tnalowatrie, rękodzieło artystyczrre). Powiatowy Zakład Aktywności
Zawodowej W Łęcznej oprocz prowadzenia działalności gastronomicznej tlmozliwia
Pracownikom niepełnosprawnym rozwoj osobisty. Jedną zform rehabilitacyjnych są zajęcia
artystyczne prowadzonę przęz terapeutę - plastyka. PZAZ zachęca i angażuje do clzielenia
się swoimi sukcesami napłaszczyźnie społecznej poprzez udział w konkursach i wystawach.
10.05.2019r. reprezentacja zakŁadu wystawiła swoje obrazy na Biennale ,,Amatorskich
pasji" podczas wernisazu w Centrum Kultury w Łęcznej.

Ponadto zakład prowadzi terapię, poradnictwo rnedyczne, psyclrologiczrle.
psyclriatrycztre, doradztwo zawoclowe, dodatkowo pracownicy korzystają z lnasażv i zaięc
z liz.ioterapetrtą. Z działanianri rehabilitacy.jriynii prowadzone są zajęcia o charaktcrze
edLlkacyirryrrr: porady dietetyka, trerring dbarria o własne zdrowie, eclLrkac.ia zclrowotna,

Poznawanie nretod niekonwencjonalnego lęczenia. Wszystkie pode.irnowane clziałallia mają
lra celu: - przygotowanie pracownil<ów do podjęcia zatruclnietria na otwartynl rylrku pracy
OraZ Przełanrywanitr barier mentalnych, psyclricznych i ruchowycli os<ib

z niepełtrosprawrrością, - tttrzyrnanie stabilrrego stanu zdrowia zatrtldtrionyclr pracownik<iw,
itrterwenc.je natychmiastowe w przypadkrr pojawierria się nawrotów choroby, rozwi.janic
pas.ii i zainteresowań osób z rriepełnosprawlrclśoią zatrudriiotrych w PZAZ. sarloclzielności
i obowiązkowości w wykorrywaniu zadań pracowlriczyclr na stanowiskaclr praoy, - poprawę
{urrkc.ionowania społecznego - samoclzielności, wyjścia z dontu, bycia potrze bllytrr.

Przełan,ywania i stereotypów, kształtowanie pozytywnego obrazu pracor,vnil<a
niepełnosprawllego, integrację ze środowiskierrr lokalnym, - usamodzielnienic I'inansowe.

Poprawę sYtuacji rnaterialno - bytowej, - z,na\ęzięltie zatrrrdnietria na otwtrrtym rynkLr pracy,
- zaspoko.ienie potrzeb społecznycll - satnorealizacii, akceptac.ii, ptzyntłIeżności do gltlpy,
wyrniany doświadczeń, - twot,zenie w zakładzie grup samopomocowych łączących osoby
z niepełnosprawnością o podobnyc|r schorzeniach i problemaclr.

15. Spółdzielnia Socialna Osób Prawnych,.Pod dobrym adresem'o

W 2018 toku PZAZ w Łęcznej podjął się realizacji projektu, którego celem było
utworzenie Łęczyńskiej Spółdzielnia Socjalnej Osób Prawnych. W powołanie Łęczyńskiej
SPółdzielni Socjalnej ,,Pod dobrym adresem" zaangużowały się władze Powiatu
Łęczyńskiego oruz miasta Łęczna. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii

v
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Społecznej ,,Modrzed' w Świdniku otaz Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, spółdzielnia ottzymńałącznie wsparcie finansowe w kwocie 400 000 zł
na zakup specjalistycznych maszyn i utządzeń. Z tej kwoty 280 tys. pochodziło ze środków
PFRON, a I20 tys. z bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy
w sektorze ekonomii społecznej w ramach projektu ,,Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej". Zńożycielami spółdzielni są Powiat Łęczyński i Gmina Łęczna. W celu
profesjonalnego świadczenia zaplanowanych usług spółdzielnia zostŃa wyposażona
w odpowiedni sprzęt spełniający standardy wymagań bezpieczeństwa. Spółdzielniazatrudnia
10-13 osób, głównie osoby niepełnosprawne. Iej dzińalnośó jest odpowiedzią na rosnące
zapottzebowanie rynku ptacy na zagospodarowanie osób defaworyzowanych, które nie były
aktywne zawodowo. Są to osoby, które nie mogą odnalęźć się na rynku pracy i szybko tracą
zatrudnienie u norrnalnych pracodawców, a ich niepełnosprawnośó nie klasyfikuje do
zatrudnienia w Powiatowym Zal<ładzie Aktywności Zawodowej. Spółdzielnia socjalna jako
przedsiębiorstwo społeczne ma za zadanie dać szansę osobom zagtożonym maryinalizacją
społeczną z powodu bezrobocia lub swojej niepełnosprawności na aktywizację społeczną
i zawodową, na integrację oraz podniesienię swoich kwalifikacji zawodolvych.
W odróżnieniu od prac interwencyjnych, w spółdzielni socjalnej pracownicy stają się
współodpowiedzialni za gospodarowanie.

Od pńdziernika 2018r. Spółdzielnia Socjalna ,,Pod dobrym adresem" rczpoczęła
przyjmowanie zleceń po bardzo konkurencyjnych cenach. Spółdzielnia Socjalna ,,Pod
dobrym adresem" ofeĄe usługi w zakresie: - sprzątania klatek schodowych i piwnic, -

sprzątaria mieszkń osób indywidualnych, - mycia okien, - czyszczenia, mycia nagrobków,
dekorowania kwiatami i zniczami, usług opiekuńczych, opieki nad osobami starszymi,
niepełnosprawnymi w miejscu zamięszkania w tym zakupy, sptzątanie, - kompleksowej
pielęgnacji terenów zielonych, - koszenia trawników w ogrodach przydomowych i parkach, -
grabienia liści, pielenia tęcznego, - potządkowania podwórek i ogrodów, - sprzątaniadużych
powierzchniptzy pomocy specjalistycznych maszyn (szorowanie, mycie i polerowanie) prac
remontowo-budowlanych, - odśniezania, - transportu małych gabarytów, przewożenia
sprzętów iurządzeń, - rozbiórki i przygotowania terenu pod budowę.

Działalnośó spółdzielni jest skierowana do lokalnych mieszkńców i instytucji.
Jej siedziba mieści się w budyŃu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ptzy
ul. Staszica 9, abaza sprzętowa zlokalizowana została w budyŃach należących do Zarządu
Dróg Powiatowych w Łęcznej. Powołanie spółdzielni jest doskonałym uzupełnieniem dla
funkcjonujących już struktur pomocy społecznej. Spółdzielnia socjalna możę np. zatrudniać
osoby wczeŚniej przygotowywane do pracy m.in. przy wsparciu PUP, OPS, PCPR. Mozliwe
j est też zlecanie p ewnych usług z lB.nienia P C PR/O P S na tzeoz spółdzi elni.

16. Ośrodek Rewalidacyino-Wvchowawczy w Łęcznei :

OŚroclek I{ewalidacyjrro-Wychowawczy w Łęczrrej to publiczlra placówka oświtttorł,tr.
które.i orgŁll1em prowadzącyrn jest Powiat Łęczyriski, Ośrodęk nrieści się w budyrrku przy
rr1, Litewskiej 16 lla teręnie zabytkowego parku. IJczęszcza.ią do niego clzieci i młoclzież
realizująca obowiązek rocznego przygotowarria przedszkolnego, obowiązek szkolrry i nauki
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w wieku od 3 do 24 roku życia, z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu umiarkowanym
Iub znacznym i autyzmem oraz od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością irrtelekttlalną
w stopniu głębokim.

Dane statystyczne doĘczące wychowanków w 2019r.:

Zadaniem o śroclka j est :

1) realizac.ia obowiązku szkolnego i nauki dla dzieci zę sprzężonynri rriepełllo
sprawnościarni,

2) organizacja i prowaclzerlie Ibrm oddziaływań terapeuty cznych,
3) działalność wspierająca rodzicow w pełnierriLl pl,zęz nich lrrnkcji wychowawczych

i edukacy.irrych. szkolenie pracowrrików ośrodka, rodziców wychowanl<ow i innych
osób zainteresowalryclr, działalrrość popularyzatorska clotycząca clzieoi głębol<o

lrpośledzonych umysłowcl,
4) utrzytlrywanie korrtaktów i współpraca z osobami, ośrodkatni, irrstytuc.jarni
5) zajmrrjącyrni się problel,nami dzieci upośledzonyclr trnrysłowo w stopnitr głębokinl

l ze sprzężonyrrri rriepełno sprawnościami;
Placówka dysponuje salami do zajęó edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-

wychowawczych, salą rehabilitacyjną, gabinetem psychologa i logopedy, pomieszczeniem do
zajęó indywidualnych i wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wszystkie sale są
Wyposazone optymalnie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. W ośrodku funkcjonują:
zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, edukacyjno-terapeutyczne dla dzięci i młodzieży
realizującej podstawę programową szkoły podstawowej oraz grupa edukacyjno-terapeutyczna
rcalizująca podstawę proglamową wychowania przedszkolnego. W ramach zespołu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej odbywają się indywidualne zajęcia z wychowankami ORW.
W zależności od potrzeb każde dziecko maprzyznane godziny od 1-2 tygodniowo (zajęcia
z psychologtęm:24 godziny tygodniowo; zajęcia z logopedą 25 godzin tygodniowo).

OŚrodek wspiera rodziców w pełnieniu pTzęz nich funkcji rodzicielskich
i wycho wa w czy ch p oprzęz,.

1 ) or ganizow anie specj alistycznych szkoleń i warsztatów,
2) organizowanie s ystemat y czny ch konsultacj i,
3) organizowanie zajęć otwaftych,
4) uwzględnianie problemów zgłaszanych przez rodziców w planowaniu celów

i metod terapii,
5) prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców;

V

Rok RoDZAJ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

(intelektualna)

KoBIE
TA

MĄżCZ
YZNA

RAZEM MIEJscE
ZAMIESZKANIA

2019

W stopniu umiarkowanym
i znaczny m ze sprzężeniem

7 4 11 Gmina Cyców,
Ludwin, ł-ęczna,
Milejów, Puchaczów,
Siedliszcze, Spiczyn,
Trawniki.W stopniu głębokim

6 3 9
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Projekt o,Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim''

Ośroclek Rewalidacyino-Wyclrowawczy w Łęcznej wspólnie z Powiatowym Centrunr
Ponrocy Rodzinie w Łęczrrej w ranrach otrzymanego ptzęz Powiat Łęczyński dofinansowatria
z Regionalrrego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 1 1 Włączenie społeczne, Działanię 1 1.2 Usłrrgi społeczne i zdrowotne,
ręaltzowalt od 01.04.2018r. do 31.12.ż0l9r. projekt pn. ,,Ośrodek Wsparcia Rodzin
w Powiecie Łęczytiskim".

Celem projektrr był rozwój do końca 20I9r. zintegrowanych usług uzupehriającyclr
i wpierającyclr rolę rodzirry oraz wsparcie procesu deinstytucj onalizacji pieczy zastępczej
poprzez działalność ośrodka wsparcia rodzin, realizującymi pracę z rodzinami zastępczymi
i ich podopiecznyrrri, dzięcmi z niepełnosprawrrymi i ich rodzirrami oraz rodzinami
przeżywającymi trudności w pełrrieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu
Łęczyriskiego. Z rożnych form wsparcia skorzystało łącznie 165 osób: mieszkariców Powiatu
Łęczyriskiego. W ramach projektu zakupione zostało wyposazenie dla ORW, dzięki któremu
mozliwe jest realizowanie nowych form terapii: hortiterapii, terapii sensorycznej dzwiękiem.

Adresatarni dziŃań byli roclzice clzieci z niepełnosprawnościami (22 os.) i same dzieci
(22 os.) będące podopieczrryrni ORW w Łęcznej, rodzice i opiekunowie sprawujący pieczę
zastępczą (51 os.) wraz z ich dziećnri (70 os.), będący pod kuratelą PCPR w Łęczne.i.
Ponadto wszystkie osoby z obszaru powiatu, które spełrriały waruŃiprzynależności do grllpy
osób wykluczonych społeczrrie |ub zagrożonych wykluczentęm zę względtr na stan zdrowia,
niepełrrosprawność, rriskie dochody, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
społecznego.
Zrealizowane w ralnach projektu działaniato:

1) świadczenie usług terapii sensorycznej, hortiterapii, terapii słuchowej- wsparcie
w ramach zadania skierowane do 165 os.,

2) terapta sensofyczna-dla 22 uczestników z niepełnosprawnościami w .vqrmlarze

60h/os. w okresie. IX 2018-XII2019,
3) hortiterapii - dla wszystkich uczestników w wymiarze 6hlos. w okresie VII-X 2019

w formie grupowej (17 grup),

4) terapia dźwiękowa stymulacja sensoryczna-dla 20 uczestników
z niepełnosprawnością w wymiarzę26Wos. w okresie Ix 2018-XII20I9.

Zajęcia były realizowane przęz terapeutów zevnętrznych otaz wewnętrznych, tj.
pracowników PCPR, któtzy nabyli kwalifikację w ramach zadania.
Celem zĄęó terapeutycznych było toz.ładowanie napięć, podwyższenie poczucia własnej
wartości, akceptacji siebie, wzmocnieniu zaradności, samodzielności i relacji,
kompetencji społecznych oraz rehabilitacja psycho-ruchowa w odniesieniu do osób
z niepełno sprawnościami.
5) trening interpersonalny dla rodzin-80 osób. Trening został realizowany w m-cu VI

20I9r. w formie wyjazdowej ze względu na koniecznośó intensywności dzińań
i dynamiki grupy oraz ogtaniczenię bodźców zewnęttznych, co sptzyjńo osiągnięciu
celów treningu (rozwój umiejętności waznych w relacji z innymi, w tym rozumienia
zachowń własnych, wytażania myśli i uczuó, toz:wiązywania konfliktów).
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W treningu wzięły udział całę rodziny, zajęcia prowadzone były w podziale na grllpy
dla osób dorosłych (sprawujących opiekę) i dzieci (osoby przebywające pod opieką) -

łącznie 80 osób w i0 grupach szkolęniowych,
6) doradztwo specjalistyczne (seksuolog, psychoterapeuta, dietetyk, psyclriatra)-

165 osób. Spotkania z psychiatrą / psychoterapeutą / seksuologiem / dietetykiem ds.
osób niepełnosprawnych.

ObYdwie placówki tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Rewalidacyjno -
WYchowawczy zostały wyposaźone w sprzęt i materiały wspierające prowadzenie wsparcia
merYtorycznego. W ramach w/w projektu zostały zakupione utządzenia i wyposazenie dla
obYdwu jednostek: w PCPR w Łęcznej wyposażona została sala terapeutyczna - służącą
także spotkaniom z rodzicami. Natomiast dla ORW w Łęcznej zostały zakupione sprzęty
i urządzenia, pomoce dydaktyczno-rehabilitacyjne do prowadzenia terapii sensorycznej.
Zakupiony został także zestaw urządzeń wraz z e-słuchawkami do prowadzenie dźwiękowej
stymulacji sensoryczllej, ktory jest wykorzystywany przęz przeszkolony personel ORW do
Świadczenia tej nowoczesnej formy terapii, skierowanej m.in. do dzieci z autyzmem.

17. Poradnia Psvchologiczno-Pedagogiczna w Łecznei:

Na teretrie Powiatu Łęczyńskiego funl<cjonu.ie Poradnia Psychologi czl1()-

Pedagogiczna w Łęcznej. Poraclnia obe.imu.ie bezpłatną opieką psychologi czną. pedagogiczną
i logopedyczną dzieci i nłodzież z przedszkoli, szkół podstawowych orLLz szkół
Ponadpodstawowyclr z teręnu powiatu. Placówka oświatowa ol-errlje badania diagnostyczne,
poradnictwo, oddziaływania psychoedtrkacyjne i terapeutyczne grllpowe i inclywićlualnc
skierowane do dzieci. nlłoclzieży oruz rodziców. Po badaniach diagrrostyc,znych poraclnia
rvyda.je opinię psychologiczno- pedagogiczną zawierającą diagnozę oraz zalecenia clotyczącc
postępowania" z dzieckiem w domu, przedszl<olrr ltrb szkole,

W poradni działąią zespoły orzekające, które wyda.ią orzeczenia o potrzebie:
1) kształcenia spec.ialrrego clla clzieci i młodzieży niepełrrosprawne.i oraz niedostosowane.i

społecztrie, wyrr-ragające.i specjalne.i orgarrizacji nauki i rnetod pracy,
2) irrclywiclLralnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla clzieci,

ktoryclr stan zdrowia unienrozliwia lub znacznie utrudnia uczęs7czanie do przeclszl<ola

hrb odclziału zorganizowanego w szkole podstawowej,
3) indywidtralnego nal]c,zania dla dzieci i młodzieży, któryclr stan ltnielnożliwia ltrb

utrudtri a Llczęszczal7ie do szkoły,
4\ ząęó rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci i młodzieży trpośledzotlych

w stoptriu głębokirn,
5) opinie o potrzebie wczęsnego wspomagania rozwoju dziecka ocl clrwili wykrycia

niepełnosprawtrości do pod.ięcia natrki w szkole;
Ponadto w poradni prowadzono:

1) dla rodziców i dzieci zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoł
obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie, z opoźnionym rozwojetn
psychoruchowym i dzieci z opoźnionym rozwojem mowy. W terapii dzięci
stosowanę są różne formy i metody pracy. Wczesne wspoll1aganie rozwcl.jLt

dziecka to wielospecjalistyczne, korrrpleksowe i intensywne c7ziałania nrzt|ące nir

celu pobudzanie psyclroruclrowego i społecznego rozwo.il-t dziecka od chwili

V
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wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego fuŃcjonowania do chwili ich
ustąpienia, ale nie dŁużej niZ do tozpoczęcia ptzęz dziecko nauki w szkole
podstawowej,

warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych - zĄęcia prowadzone przez
psychologa-doradcę zawodowego i adresowane do dzięci vrykazujących problemy
w zakresie fuŃcjonowania społecznego (m.in. dla dzieci nieśmiałych,
wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji
rówieśniczych),
treapię integracji sensorycznej - w marcu 2018r. otwarta zostńa świętnie
wyposazona sala terapii sensorycznej ;

REALIZACJA CELU GŁÓWNEGO 2

2. W zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji
i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzezi
2.I. Optacowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizeruŃu osób
z zńurzęniami psychicznymi wśród lokalnej społeczności.
2.2, Prowadzenie dzińań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności
respektowania praw osób z zabutzeniami psychicznymi.

Stygmatyzacja jest ptzyczyną wykluczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
z peŁnego uczestnictwa w życiu społecznym. U jej podłożależą ignoruncja, stereotypy, lęk,
niewiedza i wrogośó. Stygmatyzacja należy do jednej z najwńniejszych barier przed
integracją społeczną osób z zaburzeniarti psychicznymi. Choroby psychiczne uwazane są
w Polsce za wstydliwe, a osoby chorujące uwńane są za nieprzewidywalne i z tego powodu
traktowane są z dystansem. Duze rozpowszechnienie takich przekonań i wynikających z nich
zachować to jeden z elementów problemu. I*y, bardzo wużny element, stanowi samoocena
i przekonanie o samym sobie osób cierpiących na zaburzęnia psychiczne.
,,Autostygmatyzacja" objawia się uĘwaniem swojej osoby z obavrry ptzed odtrąceniem, co
nierozerwalnie wiąże się z obniżeniem poczucia własnej wartości, skuteczności i całkowitą
rczy gnacją z uczęstnictwa w ży ciu społecznym.

W celu zapobiegania dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorujących psychicznie
w 2019t. zostały podjęte działania z obszatu edukacji oraz promowania i ułatwiania kontaktu
z osobami cierpiącymi na choroby psychicznę. Zadarlia te polegńy na podjęciu działań
zmieruających do kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych
postaw społecznych, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania
ich dyskryminacji. Zadania te realizowane były przęz różnorodne akcje informacyjne,
wydarzenia integracyjne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe, które miały na celu
umożliwienie i ułatwienie kontaktu osób zdrowych z chorującymi:

1. ,,W inności - piękno" Światowy DzięttŚwiadomości Autyzmu w Łęcznej. Łęcznianie
dali wyraz swojej solidarności z osobami z zabutzeniami ze spektrum autyzmu

2)

3)
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i 04.04.19t. po raz kolejny wzięli udziń w Festynie Integracyjnyfr ,,W inności -
Piękno" zotganizowanym z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dzieci
z łęczYńskich przedszkoli, a także uczniowie i mieszkańcy naszego miasta ptzeszli
ulicami w ,,błękitnym marszlJ" by wspólnie spotkaó się na Placu im. Tadeusza
KoŚciuszki. Tam wolontariuszę tozdawali niebieskie kokardki, chabrowe balony
i Świecące opaski. Podczas festynu prozentowano równiez wystawę pokonkursowych
Prac PlastYcznych pod hasłem o,W inności - piękno". Sam konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem, a najciekawsze ptacę zostńy nagrodzone. Prace można było
obejtzeĆwUtzędzie Miejskim wŁęcznej. Na zakończenie imprezy niebieskie światła
sYmbolizujące autyzm oświetliły budynek Urzędu Miasta. Służby prewencyjne
obecne podczas całej uroczystości: policja, sttaż pożama i strń miejska oraz
ratownicy medyczni włączyli syreny dając Wraz solidarności z osobami
z zabllrzeniarri ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Jak co roku nie zabral<ło
również parady motocyklistów. Obchody Światowego Dania Świadomości Autyzmu
odbyły się pod honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego otazBurmistrza Miasta
Łęczna.
Rola i funkcjonowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzęniami
PsYchicznymi na terenie Powiatu Łęczyńskiego - Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej w dniu 05.04.19r zorganizowało spotkanie dla jednostek

Pomocy społecznej z terenu Powiatu Łęczyńskiego w takcie którego pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w ł-ęcznej przybliżyli i usystematyzowali
wiedzę nt. roli i funkcjonowaniu sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
PsYchicznymi na terenie Powiatu Łęczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
osób chorujących na chorobę psychiczną. Ważnym aspektem spotkania było takze
zasygnalizowanie współdziałania systemu na rzecz efektywnego wsparcia osób
choĄących psychicznie i ich rodzin.
III Konferencja Naukowa ,,Tak dla autyzmu"- w dniu 07.04.t9r. w Starostwie
Powiatowym w Łęczn€1 odbyła się III Konferencja Naukowa ,,Tak dla ańyzmu"
zotganizowana ptzęz Przedszkola Niepubliczne o,Aniołek" w Łęcznej i Kijanach pod
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Łęczyńskie go oraz Burmistrza
Łęcznej. Celem konferencji było szerzenie wiedzy na temat autyzmu i zńvzęń
towaruyszącvch, wskazywanie ptaktycznych tozwiązań rcdzicom dzieci z ańyzmem
i terapeutom dzińającym na terenie naszego powiatu i województwa. W spotkaniu
licznie uczestniczyli zarówno terapeuci, rodzice jak i przedstawiciele instytucji
oŚwiatowych i samoruądowych z tł.renu województwa lubelskiego. W ramach
spotkania zaptezentowane zostały następuj ące prelekcj e:

1) ,,Efektywna komunikacja z dzieckiem z autyzmem" (podejście behawioralne),
WSEI w Lublinie, FundacjaAllot,

2) ,,Profil sensoryczny dziecka z ASD. Niewyhamowane odruchy i ich wpływ na
rozwój dziecka", Poradnia Psychologiczno-PedagogicznawŁęcznej, MaSignis,

3) ,,Rola terapeuty małego dzieckaz autyzmemw budowaniu komunikacji", PAREO
Centrum Terapii Logopedycznej,

4) ,§ie patrzy, nie słucha, nie mówi - odbazy do komunikacji",
w takcie imprezy funkcjonowały wydarzenia współtowarzyszące: puŃt

V
2.

V
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konsultacyjny dla rodziców, kiermasz literatury i pomocy dydaktycznych orazptezerrtacja
szkół podstawowych i ośrodków gotowych ptzyjąó dzięci z autyzmem po ukończeniu
edukacji przedszkolnej. W trakcię konferencji odbyła się wystawa otaz tozsttzvgnięcie
powiatowego koŃursu plastycznego ,,Zaświeó na niebiesko dla autyzmu". Partnerami
wydarzenia byli m.in.: Stowarzyszenie ,,Schody życid', Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Łęcznej, Centrum ,,Wybierz zdrowie", Stowarzyszenie ,,Chorągiew
Zamku w Zawiepr zyc ach", Instytut Edukacj i Lo gopedycznej .

4. ŚlS w Łęcznej mówi #stoppsychofobii - Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łęcznej włączył. się w akcję społeczną#stoppsychofobii propagującą ideę wsparcia
osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych. Akcja zachęca do tego aby nie bać
się rozmawiaó o stanie psychicznym, nie baó się osób, które mają za sobą cięzkie
przeżycia czy choroby, pomagaó im wróció do społeczeństwa. Była to inicjatywa
Fundacji eFkropka i Kongresu ZdrowiaPsychicznego, który odbył się 03.06.19r. pod
tytułem ,,Zdrowie psychiczne dla wszystkich". Kampania zachęcała również do
organizacji przez lokalne środowiska Marszów Żałtei Wstążki - Marszów o Godność
w dniu 3 czetwca, w całym kraju.

5. W dniu 05.05.19r. grupa uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wzięła
ttdziŃ w warcztatach dotyczących autyzmu prowadzonych w Ośrodku
Rewalidacyjno-Wychowawczym w ŁęcznĄ. Neurologopeda i psycholog
przygotowały dla uczniów prezentację ,,Ty masz autyzm czasęm,ja mam avtyzm cŃy
czas", krótkie filmiki otaz specjalne ćwiczenia sensoryczne mające na celu
wprowadzenie uczniów w świat osób z autyzmem. Zajęcia zę specjalistami
zajmującymi się dzieómi z altyzmem na co dzięń, pozwoliły uczniom lepiej
zroztrrieó istotę samego problemu oraz osób nim dotkniętych.

6. Obchody Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej - w dniu
23.05.19t. odbyło się spotkanie z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością z okazji
Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udziń
Wicestarosta Łęczyński i Burmistrz Łęcznej. Organizatorem spotkania był Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O ddziń w Łęcznej.

7. Spotkanie dotyczące problematyki zatrudnienia osób z zabvtzęniami psychicznymi -
w dniu 16.09.19r. grupa uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łęcznej wzięła udział w spotkaniu zotganizowanym pruez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Lublinie. Spotkanie odbyło się w ZakJadzie Aktywizacji
Zawodowej Misericordia Santiago Cafe. Główną tematyką spotkania był rynek pracy
dla osób z niepełnosprawnością, choroba i zabutzenia psychiczne a możliwości
podjęcia pracy, korzyści i zyski dla osób z zabvrzeniami psychicznymi z podjęcia
ptacy, dlaczego warto zatrudniaó osoby z niepełnosprawnością oraz formy
aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z orzeczenięm o stopniu
niepełnosprawności z uwagi na choroby i zabutzenia psychiczne. Ponadto
zaprezerftowano formy zatrudnienia w ZaMadzie Aktywności Zawodowej
Misericordia Santiago Cńą a także zaptezentowano mieszkania wspomagane
prowadzoneprzy ZAZ.

8. VIII Olimpiada Równych Szans - w dniu 25.09.19r. uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Łęcznej wzięli udział w VIII Olimpiadzie Równych Szans.
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Otganizatorem tej sportowo - rekreacyjnej imprezy było Polskie Stowarzyszenie na
ruecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Milejowie. Olimpiada
tozPoczęła się przywitaniem zawodników przez organizatorów, a następnie wszystkie
drużYny odbyły oficjalny marsz z pochodnią olimpijską. CŃa rywalizacja odbyła się
w następujących dyscyplinach: rzut do celu, ptzeciąganie liny itot przeszkód. Celem
głównym wydarzenia było rozwijanie sprawności ftzycznĄ osób
z niePełnosprawnościami, nauka współdziałania w zespole, a przede wszystkim
integracja. W zawodach wzięło udziń 8 druzyn. Wśród nich byli:
WTZ Janowica, ŚlS ŚwiOnik, POW Włodawa, ŚDS Łęczna, śDS Sosnowica, śDS
Milejów, WTzŚwidnik.

9. Sąsiedzka giełda,,przydasiów"§ąsreozKa glełcla ,,przydasloW' odbyła się w dniu 26.09.19r. - jej organizatorem był
Środowiskowy Dom Samopomo cy w Łecznej, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw

odbyła się w dniu 26.09.19t. - jej

SPołecznych oraz Klub Akacjowa. Na giełdzie obecny był Srodowiskowy Dom
SamoPomocy z Lubartowa i Sawina. W trakcie wydarzenia można było nie tylko
PodziwiaĆ rękodzieło, alę takżę skorzystać z zakupu i wymiany wyrobów gości, które

,r. [:ffi'J;":;:ilfix'':,ri,:;'".§ Dobra,, organizowana przez Polski Instyttrt 
-

Filantropii. Po raz drugi wzięło w niej udział Polskie Stowarzyszenie na rzęcz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, prowadzące Warsztat Terapii
ZajęciowĄ w Janowicy. Jest to jedyna cykliczna i globalna akcja charytatywna, do
której możę ptzyłączyó się kazda organizacja i zbieraó pieniądze na własny cęl. WTZ
w Janowicy zacel akcji wyznaczlĄo rozbudowę własnej placówki o mieszkania, gdzie
osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogłyby prowadzić samodzielne życie
w waruŃach ńliżonych do domu rodzinnego. Kampania ,,Kilometry Dobra"
ProwadzonanarzeczWTz w Janowicy objęta była Patronatem Honorowym Starosty
Łęczyńskiego. Finał kampanii wŁęcznej odbył się 02.06.19r.

11. Piknik integracyjny - w dniu 12.06.19r. odbył się w Łęcznej Piknik Integracyjno-
Promocyjny. Współorganizatorem tego vłydaruenia by| Środowiskowy Dom
Samopomocy w Łęcznej, który w ramach partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia
Psychicznego Mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego współpracuje z partnerami
z obszatów pomocy społecznej, zdtowia, zatrudnienia, edukacji. Celem Pikniku było
PrzybliZenie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom możliwości korzystania
zform wsparcia i pomocy finansowej ipozafinansowej.

12. W dniu 25.06.19r. po raz kolejny odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów
,,Zakup Prospołeczny" dla najlepszych Podmiotów Ekonomii Społecznej działających
na Lubelsz czyźnie. Kapituła Certyfi kuj ą ca przyznała certyfi kat potwierdzaj ący prawo
do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości kolejnym podmiotom, wśród
których znalazła się Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna ,,Pod dobrym adresęm".
Ponadto ZAZ ottzymń przedłużenie prawa do posługiwania się promocyjnym
znakiem jakości.

13. W dniu 21.08.19r. w ramach dzińai reintegracyjnych pracownicy ŁęczyńskiĄ
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych ,,Pod dobrym adresemo' założonej przez Powiat
Łęczyński i Gminę Łęczna, uczestniczyli w wizycie studyjnej. Uczestnicy spotkania
odwiedzili Spółdzielnie Socjalne Osób Prawnych ,,Niedźwiadek" w Adamowie otaz
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,oPromyk Nadziei" w Krzywdzie. Celem wizyty była wymiana doświadczęńi dobrych
praktyk z zakesu aktywnej integracji i przedsiębiorczości społecznej. Była to
również okazja, aby poznaó historię powstania i rozwoju spółdzielni dzińających
w tych samych btarlżach - czyli w usługach cateringowych, porządkowych czy
pielęgnacj i terenów zielonych.

14. Święto Rodzin 2019 pod hasłem "Chcemy żyć nie istnieó" - Środowiskowy Dom
Samopomocy w ŁęcznĄ w dniu 10.10.19r. zorganizowń uroczystość Święta Rodzin
pod hasłem,,Chcemy żyćnie istnieó" w ramach obchodów Światowego Dnia Zdtowia
Psychicznego. Elementem obchodów było spotkanie informacyjno-konsultacyjne
z przedstawicielami instytucji sieci oparcia społecznego osób z zabvrzeniami
psychicznymi w Powiecie Łęczyiskim. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się
i uzupełnió wiedzę z wielu zakresów życia codziennego, społecznego i zawodowego
osoby z niepełnosprawnościami otaz ich rodzin / opiekunów prawnych. Zakres
temaĘczny spotkania: nowe rczwiązania prawne, świadczenia, ulgi, prawa
i uprawnienia z tytułu niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami i ich
rodzirr/opiekunów prawnych, programy i projekty, system wsparcia na terenie
Powiatu Łęczyńskiego i miasta Łęczna. W spotkaniu wzięli udział: Starosta
Łęczyński, Burmistrz Łęcznej oraz przedstawiciele instytucji, takich jak: Zal<ład

Ubezpieczeń Społecznych Oddziń w Łęcznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oddział w Łęcznej, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,
Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodki Pomocy Społecznej z Cycowa, Ludwina, Milejowa, Spiczyna, Puchaczowa,
Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zal<ład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna,, Pod dobrym adresem" wŁęcznej.

15. ,,PtzegIąd Twótczości Osób Niepełnosprawnych Milejów 2019" - odbył się w dniu
30.10.19r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejowte. Organizatorem było Polskie
Stowarzyszenie na rzęcz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Milejowie.

16. X)(I Przegląd Małych Form Teatralnych - Opole Lubelskie - w dniu 27.11,2019r.
w Opolu Lubelskim odbył się XXI Pruegląd MĄch Form Teatralnych,,Mała scena,
duża radośó". Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektua|ną z Poniatowej . Ptzegląd miał na celu stworzenie
ptzestrzeni do szerszej prezerftacji potencjału twórczego oraz efektów działalności
artystycznej osób z niepeŁnosprawnością; upowszechnienie sztuk teatralnych
tworzonych ptzez osoby z niepełnosprawnością; włączarie osób
z niepełnosprawnością w proces tworzenia życia kulturalnego w środowisku
lokalnym; integracja społeczności lokalnej z osobami z niepełnosprawnością (w tym
z osobami z zablxzęniami psychicznymi). W festiwalu mogli wziąó udziń osoby
z niepełnosprawnością lub grupy integracyjne w następujących kategoriach
występów: teatr, poezja, taniec i piosenka. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Janowicy placówki polskiego stowarzyszenia na tzecz osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej wzięli udział w Prueglądzie
w Opolu Lubelskim w dwóch kategoriach: poezja i śpiew.

17. ,,Zdrowie psychicznę naszą wartością" - konferencja zorganizowana przęz Poradnię
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PsYchologiczno-PedagogicznąwŁęcznej i Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się
29.II.20l9r. Jej tematem było:
1) Samobójstwo w młodym wieku -przekleństwo XXI wieku?
2) Higiena zdrowiapsychicznego dzieci i młodzieży
3) Samobójstwa i zachowania autodestrukcyjne w grupie dzieciirŃodzieży
4) Rodzina i system wsparcia społecznego-umacnianie zdrowia psychicznego dzieci

imŁodzieży
5) Wizja międzYinstytucjonalnej i wielodyscyplinarnej współpracy na rzecz

wsPierania rozwoju i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na
poziomie lokalnym;

18. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej 05.I2.19r. odbyło się
sPotkanie w ramach ,,Porozumienia w sprawie utworzenia i fuŃcjonowania
Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju rynku pracy,
Poradnictwa zawodowego oruz ptzęciwdzińania wykluczeniu społecznemu" osób
PozostającYch bez pracy. Główną tematyką spotkania był rynek pracy dla osób
z niePełnosprawnoŚcią, zagadnienia zwięane z rejestracją w IJrzędzie Pracy,
możliwoŚci podjęcia pracy, formy aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób
Z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz współpraca pomiędzy instytucjami
obsługującymi osoby niepełnosprawre. Organizatorem spotkania był Powiatowy
Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Łęcznej. W spotkaniu udziń wzięli
przedstawiciele instytucji z terenu Powiatu Łęczyńskiego, zajmĄących się
Problematyką osób niepełnosprawnych, m.in.: Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zal<ładu Aktywizacji Zawodowej,
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Warsztatów Terapii
ZajęciowĄ.

19. WYdział Zdtowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej w 20I9r.
Ptzekazń dotacje dla organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na następujące
zadania:

1) organizowanie dzińań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życiawśród
mieszkńców powiatu łęczyńskiego ,,Zdtowie ponad wszystko" - dotacja
w wYsokoŚci 1500 zł z za|<tesu Kultury fizycznej i sportu dla Uczniowskiego Klubu
Sportowego Banita Milej ów,

2) XVIII Olimpiada Integracyjna - dotacja w wysokości 500 zł z zafuesu Kultury
fizy cznej i sportu dla Łęczyńskiego stowarzyszenia wyrównywania szans,

3) ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" - dotacja z zakresu zdtowia w wysokości 1500 zł
dla Stowar zy szenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego,

4) ,,Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie
Powiatu" - dotacja z zakłesu zdrowia w wysokości I50O ń dla Stowarzyszenia
Kobiet,,AMAZONKI" w Łęcznej;

20. Wychodząc naptzeciw oczekiwaniom gminnych placówek oświatowych z terenu
Gminy Łęczna w ramach dzlńającego przy PCPR w Łęcznej Punktu Konsultacyjno_
Informacyj nego dla osób uzaleznionych od substancj i psychoaktywnych:

Strona 43 z 46



specjalista ds. profilaktyki i uzależńęń w m-cu pńdzierniku i listopadzie 20I9r.
przeprowadził zajęcia profilaktyczne z uczniami klas VI-MII w łącznymwymiarze
15 godz. dydaktycznych. Głównym celem akcji informacyjno-edŃacyjnej były
działania profilaktyczne w zakresie ptzeciwdziŃania narkomanii oraz podniesienie
poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości na temat zagtożeń i problemu narkomanii.
W akcji udział wzięło 277 uczniów 2 szkół gminnych z terenu Gminy ł,ęczna oraz
6 podopiecznychPlacówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach, tj.:

Szkoły Podstawowej nt 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (w dn. 16.10.19r.-

3 godz.; 24.10.19r.-2 godz.),

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża JanaPawła II w Łęcznej (w dn. 2I.10.19r.-
I godz.; 23.10.I9r.-4 godz.),

c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach (w dn. 13.11.19r.-2godz.;
20.II.19r.- 3 godz.);

Tematem zajęć profilaktycznych były ,,Narkotyki i skutki ich używania". Celem zajęó
było dostarczęnie informacji o vzależńających substancjach chemicznych (narkotykach)
i ich działaniu na organizm i psychikę człowieka, a takżę ptzekazanie wiedzy z zal<tesu
działaria substancji psychoaktywnych (dopalaczy) na organizm ludzkt, niebezpieczeństw
i efektów niepożądanych po ich zużyciu. Zajęcia miŃy też za zadanie Ńierunkowanie
młodego człowieka na dokonywanie racjonalnych wyborów, budowanie i wzmacnianie
pozytywnego obrazu własnej osoby bez dodatkowych wspomagaczy. |Jczniowie poznawali
techniki wspomagające asertywne odmawianie, uzyskali informacj e gdzie szukaó pomocy.

2) w 2019 roku po raz pierwszy w ramach realizaĄi zadaria ,,Ptzeciwdziałanie
narkomanii" - specjalista ds. profilaktyki i uzależnień w m-cu pńdziemiku
i listopadzie 2019t. przeptowadził działania z zal<ręsu profilaktyki selektywnej
w łącznym vłymiarze 15 godz. dydaktycznych. W powyższych spotkaniach
uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII zterenu Gminy Łęczna.W działaniachudziń
wzięło 20 uczniów ż szkół gminnych z terenu Gminy Łęczna, w tym podopieczni
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach, tj.:

a) Szkoła Podstawowa w 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej (w dn. 24.I0.19r.-
I godz.;31.10.19r.- 3 godz.;18.11.19r.- 2 godz;22.11.19r._1 godz.;29.ILI9I.-
1 godz.),

b) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej (w dn. 28.10.19r.-
3 godz.),

c) Placówka Opiekuńczo-Wychowawc za w Kijanach (w dn. 27 .l I .I9r.-4 go dz.);
Ponieważ profilaktyka selektywna .vqrmaga bardzo dobrego rozpoznania społeczności

szkolnej, uczestnicy do zajęó zostali wskazani ptzez pedagogów i psychologów
z powyższych placówek otaz sami uczniowie wyrazili chęó w uczestniczeniu w spotkaniach.
Celem przeprowadzonych działafi było dostarczenię adekwatnych informacji na temat
skutków zachowań ryzykownych, uzmysłowienie młodym ludziom, że zachowują się
ryzykownie otaz o następstwach takich zachowań.

3) w ramach realizacji zadania ,,Profilaktyka i rczwiązywanie problemów
alkoholowych" - specjalista ds. profilaktyki i uzależnięń w m-cu paździemiku
i listopadzie 20I9t. przeprowadził zajęcia profilaktyczne z uczniami klas VI_VIII
w łącznym wymiarue 14 godz. dydaktycznych. Głównym celem akcji informacyjno_

1)

a)

b)
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edukacYjnej bYły działania profilaktyczne w zakresie ptzeciwdziałaniaalkoholizmowi
oraz Podniesienie poziomu wiedzy, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń
i Problemu alkoholizmu. W akcji udziń wzięło łącznie 298 uczniów z 2 szkoŁ
gminnYch z tercnu Gminy Łęczna oraz 6 podopiecznych Placówki opiekuńczo-
Wychowawczej w Kijanach, tj. :

a) Szkoły Podstawowej nt 2 im. Tadęusza Kościuszki w Łęcznej (w dn. 07.10.19r.-
3 godz.;11.10.19r. -2 godz.),

b) SzkołY Podstawowej nr 4 im. Papieża JanaPawłall w Łęcznej (w dn. I7.I0.t9r.-
3 godz.; 21.I0.I9r.-2 godz.),

c) Placówki Opiekńczo-Wychowawcza w Kijanach (w dn. 06.11.19r.-
3 godz.;l3.11.19r.- l godz.);

Tematem zajęó proftlaktycznych był ,,Alkoholizm i skutki lzależnienia". Celem zajęć
bYło dostarczenie informacji nt. alkoholu i innych substancji uzależniających oraz
o zagtoŻeniach towarzyszących ich zńywaniu. Uczniowie zapoznali się m.in. ze
stereotYPami na temat alkoholu, które funkcjonują w społeczeństwie. ZĄęcia propagowały Vzdrowe i dobre życie bez alkoholu, uczyły sztuki odmawiania i obrony ptzed, naciskiem
oto czenia, do starczały info rmacj i o p ozytywnych wymi ar ach zy cia b ez uży w ek.

REALIZACJA CELU GŁÓWNEGO 3

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

3.1.Gromadzenie i analizowartie sprawozdań zawięrających informacje dotyczące
realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez podmioty
wskazane w Programie.

W ramach monitoringu Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia
PsYchicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022 dokonał analizy realizacji
Programu. Monitorowanie przebiegu realizacji programu odbyło się w oparciu o coroczne
sPrawozdania podmiotów zaalgażowanych w jego realizację. Podmioty te sporządzlły
w terminie do końca marca 2020t. sprawozdania za rok poprzedni i przesłały je do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wersji elektronicznej. Zespół
Koordynujący przedstawi sprawozdanie z programu za 2019 rok Zaruądowi powiatu
w Łęcznej do dnia 30 kwietnia 2020r. Następnie w terminie do dnia 15 maja 202Or. Powiat
Łęczyński jako realizator programu prześle ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub
wskazanemu przez niego podmiotowi ) roczne sprawozdanie z wykonania zadań
wynikających z Programuzrealizowanych w 2019 roku.

Zadania wynikające z Programu realizowane były w 20l9r. z vrrykotzystaniem
środków finansowych:

1) własnych realizńoraProgramu - Powiatu Łęczyńskiego,
2) własnych podmiotów współpracujących przy realizacji programu,
3) Narodowego Funduszu Zdrowia.
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4)

5)

6)

pństwowego Funduszu Rehabilitacj i osób Niepełnosprawnych,
Funduszu Pracy
innych, w tym pozyskanych ze środków zewnętrznych,unijnych, itp.;

l,()1ylATowE
( l.\1lłł lt P()MocY RODZINIE

żl-C10 Lęczna, ul. Staszica 9
tel. 8'l 531 53 84 fax 81 44 5S 8O1

Nct Podstawie zebranYch danYch za 20]9r, sprawoztlanie opracowała; Kornelia Bartoch/pcpR
u' Łęcznej - Przewodniczqca zesPołu cls. opracowąnia, monitoringu i sprawozdawczości ,,progranlu
ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskint na latą 20]B-2022'',
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