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I. WSTĘP 

Współczesna definicja zdrowia WHO 

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest 

następująca: „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan 

pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”. 

Definicja ta jest bardzo ważna i postępowa, ponieważ nie poprzestaje na samym negującym 

ujęciu, że zdrowie jest brakiem choroby, ale bardzo mocno akcentuje, że zdrowie ma w sobie 

aktywny aspekt, którym jest dobrostan. Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie mamy 

jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza 

koncentrować się na samym zdrowiu - na jego wzmacnianiu. 

Według WHO - zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń psychicznych, ale 

również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę za swojego potencjału, potrafi radzić sobie  

ze stresem, jest zdolna do miłości, twórczości i efektywnej pracy, jest w stanie funkcjonować  

w społeczeństwie. 

Do tej pory opracowano wiele definicji zdrowia psychicznego oraz dokumentów mających 

ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie osobom z dysfunkcjami psychicznymi. Jest to 

m.in. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 

535 ze zm.) oraz wydane do niej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128), w której został ustanowiony Narodowy Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, zwany dalej Programem, realizowany w latach 2011 – 2015. 

Podmiotami realizującymi ww. Program są m.in. ministrowie właściwi ze względu na cele 

Programu, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy województw, powiatów i gmin.  

W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje 

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

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

zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128) został opracowany również Powiatowy Program 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015, którego celem jest ochrona zdrowia 

psychicznego mieszkańców powiatu. 
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II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU K ĘDZIERZY ŃSKO - KOZIELSKIEGO 

Powiat kędzierzyńsko - kozielski położony jest w południowo-wschodniej części 

województwa opolskiego, przy granicy z województwem śląskim, w dorzeczu Odry 

i Kłodnicy. Zajmuje powierzchnię 625 km2 co stanowi 6,6% powierzchni województwa. 

Wśród miejscowości Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego znajdują się: 1 miasto, 90 

miejscowości wiejskich i 75 sołectw. 

Powiat charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym, infrastrukturalnym, 

społecznym i intelektualnym. Jest jednym z czterech rejonów przemysłowych Województwa 

Opolskiego, a miasto Kędzierzyn - Koźle jest drugim po Opolu miastem węzłowym strefy 

uprzemysłowienia i urbanizacji Opolszczyzny. Rejon ten posiada duże szanse rozwoju 

w obszarze innowacji, przemysłu i usług wykorzystujących drogowe, kolejowe i wodne 

walory komunikacyjne. Korzystne położenie związane jest przede wszystkim z bliskością 

autostrady A-4 Berlin - Kijów, z przebiegającą przez Kędzierzyn - Koźle międzynarodową 

magistralą kolejową wschód - zachód, która przewidziana jest do włączenia do Europejskiego 

Systemu Transportu Kolejowego oraz modernizowaną zgodnie z "Programem dla Odry - 

2006" drogą wodną na rzece Odrze.  

W powiecie bardzo dobrze zorganizowana jest służba zdrowia. W latach 2000-2001 

nastąpiła głęboka restrukturyzacja szpitali w mieście Kędzierzynie - Koźlu. Połączono trzy 

istniejące szpitale tworząc Szpital Zespolony. Dodatkowo utworzono oddział neurologii, 

oddział geriatrii i szpitalny oddział ratunkowy. W celu podniesienia jakości i dostępności 

usług dla mieszkańców pozyskano inwestorów zewnętrznych, którzy wybudowali na terenach 

dzierżawionych od SP ZOZ pracownię rezonansu magnetycznego (Halimed) oraz uruchomili 

stację dializ (Centrum Dializ Sosnowiec), Polsko- Amerykańskie Klinki Serca z Ustronia, IV 

Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrostymulacji dyżurujących całodobowo 

oraz Centrum Urologii Helimed- UROVITA z Katowic mieszczącej się przy ulicy Cichej 5  

w Kędzierzynie- Koźlu. 

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskim działa również 28 Niepublicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w zakresie POZ-tów.  

 

W skład Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego wchodzi sześć gmin, w tym: 

1. Gmina Bierawa  – gmina wiejska 

2. Gmina Cisek – gmina wiejska 
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3. Gmina Pawłowiczki – gmina wiejska 

4. Gmina Polska Cerekiew – gmina wiejska 

5. Gmina Reńska Wieś – gmina wiejska 

6. Miasto i Gmina Kędzierzyn – Koźle 

 

Rys. 1 Mapa powiatu Kędzierzyn - Koźle  

 

Ludność 

GMINA OGÓŁEM MIASTO WIE Ś 

Miasto Kędzierzyn-Koźle                     64153 64153 - 

Gmina Bierawa                              7767 - 7767 

Gmina Cisek                                6006 - 6006 

Gmina Pawłowiczki                          8097 - 8097 

Gmina Polska Cerekiew                      4413 - 4413 

Gmina Reńska Wieś                          8265 - 8265 

Łącznie powiat kędzierzyńsko - kozielski   98701 64153 34548 

Źródło: GUS stan na dzień 31 marca 2011 
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III. DIAGNOZA 

W konstytucji z 1946 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła zdrowie jako 

„stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie 

wyłącznie brak choroby lub niedomagania (ułomności)”.  W ostatnich latach definicja ta 

została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego  

i ekonomicznego” a także wymiar duchowy. 

1. zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów 

2. zdrowie psychiczne – a w jego obrębie:  

• zdrowie emocjonalne – zdolność do rozpoznawania uczuć, wyrażania ich  

w odpowiedni sposób, umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciem, 

lękiem, depresją, agresją 

• zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego, jasnego myślenia 

3. zdrowie społeczne – zdolność do nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania 

prawidłowych relacji z innymi ludźmi 

4. zdrowie duchowe – u niektórych ludzi związane z wierzeniami i praktykami 

religijnymi, u innych osobiste 'credo', zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania 

wewnętrznego spokoju i równowagi. 

W medycynie zamiast słowa „zdrowie” używa się terminu „homeostaza”. Jest to zdolność 

organizmu do efektywnej obrony przed stresorami w celu przywrócenia i utrzymania 

wewnętrznej równowagi. W medycynie niekonwencjonalnej zdrowie określa się jako ogólny 

stan dobrego samopoczucia 

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, mówiąc o osobach 

z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby: 

1. chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne); 

2. upośledzone umysłowo; 

3. wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń 

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym. 
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Z analizy danych statystycznych wynika, że liczba osób z zaburzeniami psychicznymi 

corocznie wzrasta. Największy wzrost występuje wśród osób wykazujących zaburzenia 

psychotyczne. W grupie osób wykazujących zaburzenia psychotyczne jest też grupa osób 

uzależniona od alkoholu, narkotyków, nikotyny, leków bądź innych środków 

psychoaktywnych. 

 

ZASOBY INSTYTUCJONALNE 

 

1. W zakresie ochrony zdrowia 

W Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim świadczenia z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane są w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej tj. 

w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach uzależnień i współuzależnienia od 

alkoholu.  

Pacjenci wymagający hospitalizacji (24-godzinnej opieki) kierowani są przede wszystkim 

do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu bądź do 

Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. 

W roku 2008 w Szpitalu w Branicach przebywały 304 osoby z Kędzierzyna –Koźla, 

natomiast w 2011 r. 521 osób. 

Źródło: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach 

 

W Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Branicach najmniej pacjentów z terenu Kędzierzyn-Koźle odnotowano w 2008r.,natomiast 

w kolejnych latach liczba pacjentów utrzymywała się na podobnym poziomie. 

W ramach Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Branicach działa Zakład Opiekuńczo- Leczniczy o profilu psychiatrycznym,  

gdzie w roku 2010 przebywało 7 osób. 

ROK 
LICZBA  PACJENTÓW  Z  POWIATU 

KĘDZIERZYN - KO ŹLE 

% 

POPULACJI 

2008 304 0,40 

2009 374 0,50 

2010 379 0,52 

2011 521 0,72 
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ROK 

LICZBA  PACJENTÓW  

Z  POWIATU 

KĘDZIERZYN - KO ŹLE  

Zakład Opiekuńczo- 

Leczniczy o profilu 

psychiatrycznym 
2010 7 

      Źródło: Zakład Opiekuńczo- Leczniczy o profilu psychiatrycznym w Branicach 

 

W Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Głuchołazach z powiatu kędzierzyńsko- 

kozielskiego w roku 2010 przebywała 1 osoba. 

 

ROK 
LICZBA  PACJENTÓW  Z  POWIATU 

KĘDZIERZYN - KO ŹLE  

2010 1 

Źródło: Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Głuchołazach 

 

Z kolei według informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 

Neuropsychiatrycznego w Opolu, liczba osób hospitalizowanych z Kędzierzyn-Koźle  

w powyższym Zespole przedstawiała się w okresie 2008-2011 następująco: 

Źródło: Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu 

 

Z przedstawionych danych wynika, iż w 2009r. liczba pacjentów z Kędzierzyna - 

Koźla przebywających w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym  

w Opolu spadła w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak w kolejnych latach liczba 

hospitalizowanych osób wzrastała i w roku 2011 wyniosła 246. 

 

ROK 
LICZBA  PACJENTÓW  Z  POWIATU 

KĘDZIERZYN - KO ŹLE 

% 

POPULACJI 

2008 243 0,32 

2009 195 0,26 

2010 238 0,32 

2011 246 0,34 
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1.1 Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego 

 

a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SensiMed” Sp. z o.o., ul. Harcerska 1,  

47-220 Kędzierzyn-Koźle  

 

Podstawowym celem działalności NZOZ SensiMed jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia 

psychicznego społeczeństwa. Jako specjalistyczna placówka obejmujemy opieką i pomocą 

psychoterapeutyczną zarówno osoby chore psychicznie, jak też uzależnione, borykające się  

z różnymi problemami emocjonalnymi. Nasi pacjenci przyjmowani są na mocy umowy  

z NFZ Dysponujemy wykwalifikowanym personelem otaczającym pacjentów fachową  

i troskliwą opieka. Placówka czynna jest 5 dni w tygodniu. 

W skład NZOZ wchodzą: 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 

• Poradnia dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Współuzależnionych 

• Oddział Dzienny Psychiatryczny 

• Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny 

• Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SensiMed” w Kędzierzynie - Koźlu 

w latach 2008-2011 udzielono świadczeń następującej liczbie osób 

 

 2008 2009 2010 2011 

PORADNIA ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO 

2950 2967 2902 2991 

PORADNIA ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIE ŻY 

253 245 252 266 

PORADNIA DLA OSÓB 
UZALE ŻNIONYCH OD 

ALKOHOLU I 
WSPÓŁUZALE ŻNIONYCH  

476 591 404 440 

ODDZIAŁ DZIENNY 
PSYCHIATRYCZNY 

- - 52 51 
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ODDZIAŁ DZIENNY 
PSYCHIATRYCZNY 
REHABILITACYJNY 

- - - 53 

ODDZIAŁ DZIENNY 
TERPII UZALE ŻNIENIA 

OD ALKOHOLU 
- - - 52 

Źródło: NZOZ SensiMed w Kędzierzynie- Koźlu 

b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „IS-MED” ul. Harcer ska 14, 47-220 

Kędzierzyn-Koźle 

 
W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „IS-MED” w Kędzierzynie-Koźlu, 

w Poradni Zdrowia Psychicznego w latach 2008-2011 udzielono następującej liczby 

świadczeń: 

 

ROK LICZBA UDZIELONYCH ŚWIADCZE Ń 

2008 1999 

2009 3462 

2010 2841 

2011 2276 

Źródło: NZOZ „IS-MED” w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Przedstawione powyżej dane wskazują, iż w Poradni Zdrowia Psychicznego udzielono 

3462 świadczenia w roku 2009, co stanowiło największą liczbę świadczeń udzielonych  

w analizowanym okresie. W kolejnych latach liczba ta zmniejszała się wynosząc w 2010r. – 

2841 oraz w 2011r. - 2276. Taki spadek może świadczyć o migracji pacjentów między 

przychodniami. 

 

c) Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B-med”, ul. Racławicka 1,  

47-200 Kędzierzyn-Koźle- Poradnia Zdrowia Psychicznego 

 

W latach 2008-2011 do Poradni Zdrowia Psychicznego- Samodzielnego 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „B-med” w Kędzierzynie-Koźlu zgłosiło się 

1280 osób dorosłych oraz 315 osób do lat 18. 
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ROK 

LICZBA 
PACJENTÓW W 

PORADNI 
ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 

% 
POPULACJI 

LICZBA 
PACJENTÓW  
W PORADNI 
ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO 
DO 18 R.Ż 

% 
POPULACJI 

2008 465 0,73 100 0,85 

2009 300 0,48 72 0,63 

2010 276 0,44 73 0,66 

2011 239 0,39 70 0,65 

Źródło: SNZOZ „B-med” w Kędzierzynie-Koźlu 
 

Przedstawione powyżej dane wskazują, iż w roku 2011 w porównaniu do 2008r. 

nastąpił spadek liczby pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego z 465 osób na 239 osób  

w 2011r. Zmniejszyła się również liczba pacjentów do 18 r. ż. z liczby 100 osób w 2008r. do 

70 osób w 2011r. 

 

2. Pomoc Społeczna. 

2.1 Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie Powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego: 

 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 2A, 47-224 Kędzierzyn - Koźle; 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 

Reńska Wieś 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 

Polska Cerekiew 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska polskiego 12,  

      47-240 Bierawa 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach, ul. Jedność Narodu 1,  

       47-280 Pawłowiczki 

• Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 

Kędzierzyn - Koźle; 

• Caritas Diecezji Opolskiej. Stacja opieki, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa; 
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2.1.1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W K ĘDZIERZYNIE- KO ŹLU 
 

W okresie 2008-2011 udzielana była pomoc społeczna osobom dorosłym oraz 

dzieciom do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi: 

 

ROK 

LICZBA OSÓB DOROSŁYCH 

Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

KORZYSTAJ ĄCYCH Z POMOCY 

LICZBA DZIECI 

Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

W TYCH RODZINACH DO 18 R. Ż. 

2008 124 19 

2009 149 24 

2010 181 29 

2011 270 34 

Źródło: MOPS w Kędzierzynie - Koźlu 

 

Według informacji uzyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kędzierzynie - Koźlu osoby korzystające z pomocy społecznej objęte są pomocą finansową 

(zasiłki stałe, okresowe, celowe, dofinansowanie w DPS), pomocą w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych, są kierowane i przebywają w domach pomocy społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych na terenie województwa opolskiego (możliwie najbliżej 

ostatniego miejsca zamieszkania tj. w DPS w Klisinie, Dzbańcach i Racławicach Śl.).  

W 2011r. taką formą pomocy objętych było 29 osób. Osoby z zaburzeniami psychicznymi 

korzystają z usług ośrodka wsparcia jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Promyczek". Ponadto osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystają z usług ośrodków 

wsparcia takich, jak domy dziennego pobytu ( 5 placówek) i Klub Pacjenta „Tęcza” dla osób 

cierpiących na schizofrenię. W 2011r. z usług Domów Dziennego Pobytu korzystały 54 

osoby. W powiecie Kędzierzyńsko- Kozielskim funkcjonuje 5 oddziałów dziennego pobytu 

dla osób starszych, w tym z zaburzeniami psychicznymi: 

 

• Dom Dziennego Pobytu „Magnolia”, mieszczący się przy ulicy Piramowicza 27,  

      47-220 Kędzierzyn- Koźle; 

• Dom Dziennego Pobytu „ Nasz Dom”, mieszczący się przy ulicy Kościuszki 43A,  

      47-220 Kędzierzyn - Koźle; 
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• Dom Dziennego Pobytu „Pod brzozą”, mieszczący się przy ulicy Powstańców 26,  

      47-220 Kędzierzyn - Koźle; 

• Dom Dziennego Pobytu „Radość”, mieszczący się przy ulicy Grabskiego 6, 47-232 

Kędzierzyn- Koźle; 

• Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”, mieszczący się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6, 

47-232 Kędzierzyn- Koźle.  

 

W zajęciach Klubu Pacjenta „T ęcza” dla osób chorych na schizofrenię w 2011r. brało 

udział 13 osób. Z uwagi na złożoność problemów w tych środowiskach osoby objęte pomocą 

często korzystają z więcej niż jednej formy wsparcia.1 Z danych przedstawionych przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wynika, iż w latach 2008-2011 

wzrosła liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy społecznej. 

w 2008r. pomocy udzielono 124 osobom, w 2010r. 181 osobom, natomiast w 2011r. takich 

osób było już 270. Wśród dzieci do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi z pomocy 

społecznej korzystało znacznie mniej osób w roku 2008 niż w roku 2011. 

Gmina Kędzierzyn-Koźle wspiera na bieżąco zadania w zakresie aktywizacji osób 

starszych, korzystających z usług Domów Dziennego Pobytu działających przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Inną formą pomocy społecznej  

w Gminie Kędzierzyn-Koźle są mieszkania chronione, mieszczące się przy ul. Waryńskiego 

1-3, które zapewniają warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz 

integrację ze społecznością lokalną. Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób starszych 

(w wieku emerytalnym), niepełnosprawnych i dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Spośród 47 mieszkań chronionych, wydzielonych jest zgodnie z obowiązującym regulaminem 

9 mieszkań dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w których aktualnie zamieszkuje 16 osób 

z takimi zaburzeniami. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu 
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ROK 
LICZBA  OSÓB  Z  ZABURZENIAMI  PSYCHICZNYMI 

KTÓRYM  PRZYZNANO  POBYT  W  MIESZKANIU 
CHRONIONYM  

2010 5 

2011 9 

2012 16 

Źródło: MOPS w Kędzierzynie- Koźlu 

 

Świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym są przyznawane od 2010r. 

W 2010r. pobyt w mieszkaniu chronionym przyznano 5 osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, zaś w 2011r. z tej formy pomocy skorzystało 9 osób. Aktualnie, mieszkania 

chronione zamieszkuje 16 osób. 

2.1.2 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CISKU  
 

Tabela nr 1 Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w latach 2010-2011 

Rok Rok 

2010 2011 
Rozpoznanie 

ogółem w tym: 
mężczyźni Ogółem w tym: 

mężczyźni 

Zmiany w 
% liczby 

pacjentów 
2010/2011 

Ogółem 7 3 9 3 129% 

Organiczne zaburzenia 
niepsychotyczne 

- - - - - 

Organiczne zaburzenia 
psychotyczne - - - - - 

Schizofrenia 0 0 2 0 200% 

Inne zaburzenia psychotyczne 
i urojeniowe bez afektywnych 
i schizofrenii 

- - - - - 

Epizody afektywne 1 1 1 1 0 

Depresje nawracające - - - - - 

Inne zaburzenia nastroju - - - - - 

Zaburzenia nerwicowe związane 
ze stresem 

- - - - - 

Zespoły behawioralne związane 
z zaburzeniami odżywianie - - - - - 
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Inne zespoły behawioralne - - - - -- 

Zaburzenia osobowości 1 1 1 1 0 

Upośledzenie umysłowe 4 1 4 1 0 

Całościowe zaburzenia 
rozwojowe - - - - - 

Pozostałe zaburzenia rozwoju - - - - - 

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

1 0 1 0 0 

Nieokreślone zaburzenia 
psychiczne - - - - - 

 
 
Tabela nr 2 Chorzy leczeni wg wieku i płci z zaburzeniami psychicznymi w latach 2010-2011 
w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w placówkach Powiatu Kędzierzyn- Koźle 

Leczeni w latach 

2010 2011 Wyszczególnienie 

Osób ogółem W tym: mężczyzn Osób ogółem W tym: mężczyzn 

Leczeni razem 2 0 2 0 

0-18 - - - - 

19-29 - - - - 

30-64 2 0 2 0 

65 i więcej - - - - 

Leczeni po raz 
pierwszy 

- - - - 

0-18 - - - - 

19-29 - - - - 

30-64 - - - - 

65 i więcej - - - - 
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Tabela nr 3 Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 
Rok 

2010 2011 Rozpoznanie 
Ogółem W tym: 

mężczyźni 
Ogółem W tym: 

mężczyźni 

Zmiany w 
% liczby 

pacjentów 
2010/2011 

Ogółem z zaburzeniami 
psychicznymi spowodowanymi 

używaniem alkoholu 
0 0 4 4 400% 

Ostre zatrucie - - - - - 

Używanie szkodliwe - - - - - 

Zespół uzależnienia 0 0 4 4 400% 

Zespoły abstynencyjne - - - - - 

Zespoły psychotyczne - - - - - 

Zespół amnestyczne - - - - - 

Inne zaburzenia psychiczne - - - - - 

Współistniejące uzależnienie od 
środków psychoaktywnych - - - - - 

Współuzależnienia - - - - - 

 
W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji odnośnie danych 

dotyczących osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w latach 2010-2011r., 

pozostałe Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej poinformowały, iż nie dysponują powyższymi 

danymi. 

 

2.1.3 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „PROMYCZEK”  
W KEDZIERZYNIE - KO ŹLU 
 

Z danych przedstawionych przez ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” typu B  

w Kędzierzynie - Koźlu wynika, iż średnia roczna liczba osób korzystających z ośrodka  

w 2009r wzrosła w porównaniu do 2008r., natomiast od roku 2010 liczba uczestników 

zmniejszyła się do 84 osób w 2011r. 
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ROK ŚREDNIA ROCZNA LICZBA OSÓB KORZYSTAJ ĄCYCH Z OŚRODKA  

2008 93 

2009 94,4 

2010 89,7 

2011 84 

źródło: ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” typu B dysponuje 45 miejscami 

dziennego pobytu. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Liczba 

osób korzystających z usług placówki jest wyższa, ponieważ nie wszyscy korzystają z usług 

Domu codziennie. Część osób korzysta z zajęć tylko w wyznaczone dni. Powyższa tabela 

obrazuje ilość osób korzystających z usług ośrodka wsparcia w latach 2008-2011. Według 

informacji uzyskanej z placówki, w razie uzasadnionych potrzeb istnieje możliwość 

wnioskowania o zwiększenie ilości dotowanych miejsc z budżetu Wojewody Opolskiego. 

Ilość miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest uzależniona od 

powierzchni placówki i wiąże się z zatrudnieniem odpowiedniej ilości kadry, zgodnie ze 

wskaźnikiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Od chwili wprowadzenia 

dla uczestników odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w Środowiskowym Domu 

Samopomocy „Promyczek” (2010r.), część uczestników zrezygnowała z pobytu w placówce, 

stąd zmniejszyła się liczba osób korzystających. 

Ośrodek wsparcia jakim jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” 

świadczy usługi takie, jak: 

• rehabilitacja lecznicza indywidualna i grupowa, (opieka logopedyczna, grupowe 

zajęcia na siłowni, joga, treningi relaksacyjne -Sala Doświadczania Świata), 

• rehabilitacja społeczna w tym: zajęcia rytmiczno-muzyczne (nauka tańca i śpiewu), 

zajęcia teatralne, zajęcia socjoterapeutyczne (grupowe), pogadanki, rozmowy 

indywidualne z uczestnikiem, terapia zajęciowa grupowa (zajęcia plastyczne, 

techniczne), 

• usługi opiekuńcze (pomoc w samoobsłudze, karmienie, mycie), 

• ergoterapia w tym: prace porządkowe, dyżury w jadalni, prace w ogrodzie, 
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• treningi umiejętności społecznych (w tym: kulinarne, komunikacji społecznej, 

czystości, spędzania czasu wolnego, nauka samoobsługi), 

• zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie zimowym i letnim (zawody sportowe, wyjścia 

do kina, teatru, wycieczki itp., gry i zabawy kierowane i spontaniczne), 

• udział w imprezach o charakterze integracyjnym (w placówce i poza placówką) w tym 

            spotkania z wolontariuszami, 

• pomoc w załatwianiu spraw osobistych uczestnika i jego rodziny (interwencje, pomoc 

            w wypełnianiu dokumentów, formułowaniu pism itp.), 

• praktyczne przyuczenie do zawodu oraz kierowanie na kursy zawodowe w ramach 

            projektów EFS, 

• organizowanie praktyk przyuczających do zawodu dla absolwentów kursów 

zawodowych2 

 

2.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie- Koźlu 

 
              Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania Powiatu z zakresu pomocy 

społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Podstawowe zadania PCPR 

w zakresie pomocy społecznej skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego 

(domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo– wychowawcze), organizowaniu 

finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, 

prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej, w ramach którego udzielana jest pomoc 

prawna, psychologiczna oraz schronienie dla ofiar przemocy domowej, prowadzeniu 

mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy  

w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, 

placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ustalaniu odpłatności rodzicom naturalnym za pobyt ich 

dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a także 

finansowaniu ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych (m. innymi dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz 

warsztatu terapii zajęciowej). 

                                                 
2 Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie - Koźlu 



Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 
___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Powiat Kędzierzyn – Koźle 

19 

ROK 

LICZBA OSÓB 

DOROSŁYCH Z 

ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

KORZYSTAJ ĄCYCH Z 

POMOCY 

LICZBA DZIECI Z 

ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI DO 18 

ROKU ŻYCIA 

2009 36 12 

2010 45 10 

2011 34 17 

Łączna ilość osób 

posiadających orzeczenie z 

zaburzeniami psychicznymi 

korzystających z pomocy w 

latach 2009-2011 wynosi: 

115 39 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

2009 OSOBY DOROSŁE 
DZIECI I OSOBY DO 

18 ROKU ŻYCIA 

BARIERY TECHNICZNE 0 0 

BARIERY 

ARCHITEKTONICZNE 
3 3 

BARIERY 

KOMUNIKACYJNE 
5 3 

TURNUSY 28 6 

Łączna ilość osób 

posiadających orzeczenie z 

zaburzeniami psychicznymi 

korzystających z pomocy 

wynosi: 

36 12 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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2010 OSOBY DOROSŁE 
DZIECI I OSOBY DO 

18 ROKU ŻYCIA 

BARIERY TECHNICZNE 0 0 

BARIERY 

ARCHITEKTONICZNE 
0 1 

BARIERY 

KOMUNIKACYJNE 
2 1 

TURNUSY 43 8 

Łączna ilość osób 

posiadających orzeczenie z 

zaburzeniami psychicznymi 

korzystających z pomocy 

wynosi: 

45 10 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

2011 OSOBY DOROSŁE 
DZIECI I OSOBY DO 

18 ROKU ŻYCIA 

BARIERY TECHNICZNE 0 0 

BARIERY 

ARCHITEKTONICZNE 
1 1 

BARIERY 

KOMUNIKACYJNE 
1 1 

TURNUSY 31 15 

Łączna ilość osób 

posiadających orzeczenie z 

zaburzeniami psychicznymi 

korzystających z pomocy 

wynosi: 

34 17 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY I ŚRODKI ORTOPEDYCZNO- POMOCNICZE 

ROK 

LICZBA OSÓB 

DOROSŁYCH Z 

ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

KORZYSTAJ ĄCYCH 

Z POMOCY 

LICZBA DZIECI Z 

ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

DO 18 R. Ż 

 

LICZBA OSÓB 

UZALE ŻNIONYCH  

2009 3 6 - 

2010 5 5 - 

2011 3 10 - 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

ZAOPATRZENIE W SPRZ ĘT REHABILITACYJNY 

ROK 

LICZBA OSÓB 

DOROSŁYCH Z 

ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

KORZYSTAJ ĄCYCH 

Z POMOCY 

LICZBA DZIECI Z 

ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

DO 18 R. Ż 

 

LICZBA OSÓB 

UZALE ŻNIONYCH  

2009 2 4 - 

2010 1 5 - 

2011 2 4 - 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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2.3 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety  

      w Kędzierzynie- Koźlu ( Dom Św. Karola). 

 

Stan zdrowia przebywających w w/w Domu Pomocy Społecznej osób jest też bardzo 

zróżnicowany, większość z nich to osoby sparaliżowane o minimalnych możliwościach 

kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Praca wśród tak niejednolitego zespołu dzieci 

wymaga dużej fachowości i ofiarności ze strony osób sprawujących opiekę. Jest to 

całodobowa opieka pielęgniarska oraz prowadzona rehabilitacja i terapia w zależności od 

indywidualnych potrzeb wychowanków, jak również edukacja na poziomie szkoły życia. 

W placówce prowadzone są też praktyki dla młodzieży ze szkół średnich o profilu 

medycznym i pedagogicznym. Służy ona też jako miejsce spotkań indywidualnych  

i grupowych dla osób o różnej sprawności i w trudnym wieku, zarówno podczas 

organizowanych imprez, jak i wynikających z indywidualnych potrzeb serca. 

Wychowankowie Domu św. Karola korzystają też z turnusów rehabilitacyjnych oraz 

uczestniczą w różnych wycieczkach i imprezach kulturalno-rekreacyjnych poza placówką. 

 

ROK 

 

LICZBA OSÓB 

DOROSŁYCH  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE 

KORZYSTAJ ĄCYCH Z 

POMOCY 

LICZBA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE 

KORZYSTAJ ĄCYCH Z 

POMOCY 

2009 35 17 

2010 36 17 

2011 36 19 

Źródło: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 
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2.4 Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych w Kędzierzynie- Koźlu 

 
Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych mieści się przy ulicy 

Dąbrowszczaków 1 w Kędzierzynie- Koźlu. Dysponuje 70 miejscami. W zakresie terapii 

zajęciowej aktywnie bierze udział ok. 20 osób, które mogą się realizować w n/w treningach 

umiejętności społecznych poprzez:  

 

• muzykoterapię, 

• arteterapię, 

• choreoterapię, 

• ergoterapię, 

• biblioterapię, 

• terapię rozrywką, 

• rehabilitację, 

• terapię praca. 

 

Zespół artystyczny „Obiboki” składający się z ok. 20 osób realizuje się w n/w formach 

artystycznych: 

 

• taneczna, 

• teatralna, 

• kabaretowa, 

• jasełka. 

 

Zespół artystyczny bierze aktywny udział w corocznym przeglądzie zespołów artystycznych 

DPS- ów na szczeblu wojewódzkim. 

Swoimi występami uatrakcyjnia imprezy na szczeblu powiatu i miasta np. Dni Adwentowe  

w Sławęcicach lub przedstawia Jasełka w zaprzyjaźnionych parafiach, imprezy 

okolicznościowe na terenie DPS-u.  

Ponadto dwukrotnie Zespół wystąpił poza granicami kraju w pow. Bittburg- Prüm (Niemcy) 

odnosząc sukcesy wśród takich zespołów z Unii Europejskiej. 
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3. Instytucje wspomagające 

 

3.1 Powiatowy zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie- Koźlu 

(PZdsOoN) funkcjonuje na terenie Starostwa Powiatowego przy ulicy Skarbowej 4. Realizuje 

on na rzecz mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego zadania wynikające z ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 roku.  

W skład PZdsOoN wchodzi 22 członków, w tym 10 specjalistów członków składów 

orzekających oraz 10 lekarzy o różnych specjalizacjach przewodniczących składów 

orzekających. 

W 2010 r. PZdsOoN wydał 681 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osobom po 16 roku 

życia) oraz 115 orzeczeń o niepełnosprawności (dzieciom do 16 roku życia). 

Wśród osób po 16 roku życia znajdowało się 19 osób z kategorią niepełnosprawności 01-U 

(upośledzenie umysłowe), 42 osoby z kategorią 02-P (choroby psychiczne) oraz dwie osoby  

z kategorią 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe). 

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osobom  

z zaburzeniami psychicznymi przedstawiają poniższe tabele i wykresy, przygotowane przez 

Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 

 

LICZBA WYDANYCH ORZECZE Ń WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI, 

WIEKU I PŁCI. OSOBY PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA  

Wiek Płeć 
ROK Lp. Przyczyny 

niepełnosprawności 

Razem 
liczba 

orzeczeń 
0-3 lat 4-7lat 

8-16 
lat 

K M 

1. 
Upośledzenie 
umysłowe 

16 2 6 8 6 10 

2009 

2. Choroby psychiczne 9 3 3 3 2 7 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
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LICZBA WYDANYCH ORZECZE Ń WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI, 

WIEKU I PŁCI. OSOBY PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA  

Wiek Płeć 

ROK Lp. 
Przyczyny 

niepełnosprawności 

Razem 
liczba 

orzeczeń 0-3 lat 4-7lat 
8-16 
lat 

K M 

1. 
Upośledzenie 

umysłowe 
13 1 1 11 4 9 

2010 

2. Choroby psychiczne 11 0 2 9 3 8 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

LICZBA WYDANYCH ORZECZE Ń WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI, 

WIEKU I PŁCI. OSOBY PRZED 16 ROKIEM ŻYCIA  

Wiek Płeć 

ROK Lp. 
Przyczyny 

niepełnosprawności 

Razem 
liczba 

orzeczeń 0-3 lat 4-7lat 
8-16 
lat 

K M 

1. 
Upośledzenie 

umysłowe 
13 1 5 7 6 7 

2011 

2. Choroby psychiczne 8 0 4 4 0 8 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
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LICZBA WYDANYCH ORZECZE Ń WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI, 

WIEKU I PŁCI. OSOBY POWY ŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. ROK 2009. 

 Stopień 
niepełnosprawności Wiek Zatrudnienie Płeć 

Przyczyny niepełno- 
sprawności 

Z
na

cz
ny

 

um
ia

rk
ow

an
y 

le
kk

i 

ra
ze

m
 

16
-2

5 

26
-4

0 

41
-6

0 

P
ow

yż
ej

 6
0 

T
ak

 

N
ie

 

K
ob

ie
ta

 

M
ęż

cz
yz

na
 

Upośledzenie 
umysłowe 

8 15 10 33 23 5 5 0 1 32 14 19 

Choroby psychiczne 12 32 42 86 16 20 37 13 10 76 40 46 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

 

LICZBA WYDANYCH ORZECZE Ń WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI, 

WIEKU I PŁCI. OSOBY POWY ŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. ROK 2010. 

 Stopień niepełnosprawności Wiek Zatrudnienie Płeć 

Przyczyny 
niepełno- 

sprawności Z
na

cz
ny

 

um
ia

rk
ow

an
y 

le
kk

i 

ra
ze

m
 

16
-2

5 

26
-4

0 

41
-6

0 

P
ow

yż
ej

 6
0 

T
ak

 

N
ie

 

K
ob

ie
ta

 

M
ęż

cz
yz

na
 

Upośledzenie 
umysłowe 

3 14 6 23 21 2 0 0 1 22 7 16 

Choroby 
psychiczne 

18 36 39 93 13 25 36 19 2 91 39 54 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
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LICZBA WYDANYCH ORZECZE Ń WG PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI, 

WIEKU I PŁCI. OSOBY POWY ŻEJ 16 ROKU ŻYCIA. ROK 2011. 

 Stopień 
niepełnosprawności Wiek Zatrudnienie Płeć 

Przyczyny niepełno- 
sprawności 

Z
na

cz
ny

 

um
ia

rk
ow

an
y 

le
kk

i 

ra
ze

m
 

16
-2

5 

26
-4

0 

41
-6

0 

P
ow

yż
ej

 6
0 

T
ak

 

N
ie

 

K
ob

ie
ta

 

M
ęż

cz
yz

na
 

Upośledzenie 
umysłowe 

1 7 12 20 16 2 2 0 1 19 8 12 

Choroby psychiczne 16 40 25 81 14 10 38 19 6 75 38 43 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 

3.2 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie- Koźlu 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna działa na terenie Starostwa Powiatowego 

w Kędzierzynie- Koźlu przy ulicy Skarbowej. Jest placówką oświatową o zasięgu 

powiatowym, będącą pod nadzorem pedagogicznym Opolskiego Kuratora Oświaty. Poradnia 

udziela pomocy dzieciom, uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz nauczycielom 

przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom i 

młodzieży nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom (opiekunom 

prawnym) zamieszkałym na terenie działania poradni.  

Celem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kędzierzynie- Koźlu jest udzielanie 

dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy 

logopedycznej, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela 

pomocy rodzicom i nauczycielom, pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej  

z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
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ROK LICZBA DZIECI Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI DO 18 ROKU ŻYCIA 

2009 73 

2010 73 

2011 69 

Źródło: Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

 

3.3 Zespól Szkół Specjalnych w Kędzierzynie- Koźle 

W Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie- Koźlu funkcjonują zespoły edukacyjno 

– terapeutyczne skupiające dzieci i młodzież w wieku od 7 do 23 lat. Placówka prowadzi 

edukację swoich podopiecznych w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb  

i możliwości każdego ucznia. Oferuje naukę dla osób z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu: 

• lekkim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. upośledzenie umysłowe  

w stopniu lekkim połączone z np. afazją, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, 

głęboką wadą słuchu lub wzroku). Dotyczy to szkoły podstawowej i gimnazjum; 

• umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. upośledzenie 

             umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym połączone z np. afazją,  

             autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, głęboką wadą słuchu lub wzroku) Dotyczy   

             to szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do   

             pracy. 

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest posiadanie aktualnego (czyli 

obejmującego dany rok szkolny) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz 

wniosek rodziców o realizację obowiązku nauki lub wczesnego wspomagania rozwoju  

w szkole specjalnej. 

Jedną z wielu form możliwości kształcenia, jakie szkoła oferuje to nauczanie 

indywidualne. Kierowane jest dla uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub 

uniemożliwia naukę w klasie z rówieśnikami. Istnieje także możliwość przeprowadzania zajęć 

w domu. Uczniowie mają również możliwość skorzystania z dodatkowych oddziaływań 

wspomagających ich rozwój. Są to m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- 
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wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjną, zajęcia z logopedą, psychologiem 

szkolnym, terapia metodą Tomatisa, terapia z wykorzystaniem urządzenia EEG Biofeedback 

oraz wiele innych. 

Absolwenci po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy 

mogą zostać uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej zlokalizowanych w Kędzierzynie- 

Koźlu lub podjąć pracę w zakładach aktywizacji zawodowej czy u pracodawcy 

zainteresowanego współpracą z osobą niepełnosprawną. 

Transport osób do szkoły na zajęcia jest bezpłatny, związane z tym wydatki 

pokrywane są ze środków gminy, w której mieszka uczeń. Zespół Szkół Specjalnych im.  

J. Brzechwy usytuowany jest przy ulicy I. Krasickiego 10 w Kędzierzynie- Koźlu. 

 

ROK LICZBA  UCZNIÓW 

2009 153 

2010 134 

2011 119 

Źródło: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 

 

3.4 Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie- Koźlu 

 
Osoby bezrobotne niepełnosprawne wg przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy znajdują się w grupie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Wobec bezrobotnych chorych psychicznie stosowane są wszystkie usługi i instrumenty rynku 

pracy. Osobom tym przygotowuje się także Indywidualne Plany Działania (IPD), których 

celem jest doprowadzenie ich do podjęcia pracy. Proponuje się takie usługi i instrumenty 

rynku pracy, które pozwolą im na szybszą integrację z rynkiem pracy. W ramach IPD 

ustalane są także działania do samodzielnej realizacji, których celem jest pobudzenie  

i ukierunkowanie osoby bezrobotnej do podejmowania indywidualnych działań 

zmierzających do podjęcia pracy. 

W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy udziela swej pomocy w zakresie (PFRON): 
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• Pośrednictwa pracy - udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy  

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia  

i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników  

o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, 

• Poradnictwa zawodowego - udzielenie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy 

            w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju 

            schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w doborze kandydatów do         

            pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy (z uwzględnieniem rodzaju   

            schorzenia i wskazań do zatrudnienia), 

• Szkoleń, 

• Staży, 

• Prac interwencyjnych, 

• Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

• Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

• Zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób  

niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem  

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób; adaptacji lub nabycia 

urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub 

funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek     

pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub    

przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, rozpoznania przez   

służby medycyny pracy w/w potrzeb. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie- Koźlu zajmuje się również aktywizacją 

zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. Aktywizacja zawodowa osób chorych 

psychicznie stanowi poważne wyzwanie dla instytucji rynku pracy, gdyż w grupie tej 

problemy z zakresu wykluczenia społecznego manifestują się z ogromną siłą. Grupa tych 

osób narażona jest na długotrwałe bezrobocie chociażby ze względu na obawy pracodawców 

związane z zatrudnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Lokalny rynek pracy 

charakteryzuje się przede wszystkim brakiem zakładów pracy chronionej, co znacznie 

ogranicza możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że na lokalnym 

rynku pracy występuje niedostateczna ilość miejsc pracy zdolnych do zapewnienia 
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zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych, w tym także 

osób chorych psychicznie. 

 

3.5 Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie- Koźlu 

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie – Koźlu jest jednostką organizacyjną 

Policji stanowiącą aparat wykonawczy Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie - 

Koźlu. Siedziba KPP znajduje się w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18. 

Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie - Koźlu wykonuje zadania Policji w sprawach 

ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych na obszarze miasta 

Kędzierzyna - Koźla i powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. 

ROK 

LICZBA OSÓB 

DOROSŁYCH 

ZATRZYMANYCH 

Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

LICZBA 

ZATRZYMANYCH 

Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

DO 18 ROKU ŻYCIA  

LICZBA OSÓB 

ZATRZYMANYCH 

UZALE ŻNIONYCH 

2009 26 0 77 

2010 27 0 92 

2011 10 0 70 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie- Koźlu 

3.6 Organizacje pozarządowe 

 
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPO ŚLEDZENIEM 

UMYSŁOWYM, WARSZTATY TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ W K ĘDZIERZYNIE-  

KOŹLU 

 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej brały udział osoby z Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

Byli to uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną potwierdzoną orzeczeniem  

o niepełnosprawności. 
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      źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu 

 

W 2008r. do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu uczęszczało  

8 osób z terenu Gminy Kędzierzyn - Koźle. W 2011 r. liczba uczestników, którzy mieli 

orzeczone upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne lub choroby psychiczne wzrosła do 

15 osób.  

 

GMINA 

 
LICZBA  UCZESTNIKÓW  
WARTSZTÓW  TERAPII  

ZAJĘCIOWEJ 
 

CISEK 3 

BIERAWA 2 

PAWŁOWICZKI 3 

 

 

 

 

ROK 2012 

REŃSKA WIEŚ 3 

  Źródło: Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

W 2012r. do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie - Koźlu uczęszczało  

z Powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego łącznie 11 osób. Z gminy Cisek, Pawłowiczki i 

Reńska Wieś liczba osób wynosiła 3, natomiast z gminy Bierawa- 2 osoby. 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzona jest terapia zajęciowa, społeczna, 

psychologiczna, rehabilitacja ruchowa oraz doradztwo zawodowe. Działania terapeutyczne 

skierowane są na: 

• rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

• efektywne pełnienie ról społecznych, 

ROK 
LICZBA  UCZESTNIKÓW  WARTSZTÓW  TERAPII  ZAJ ĘCIOWEJ 

Z  GMINY  K ĘDZIERZYN - KO ŹLE 

2008 8 

2009 10 

2010 10 

2011 15 
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• rozwijanie samodzielności i zaradności osobistej, 

• efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.3 

 

W 2011r. dofinansowano ze środków finansowych Gminy Kędzierzyn - Koźle 

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach współpracy ze Starostwem 

Powiatowym. 

 

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW „MAŁY KSI ĄŻĘ”  

 

Świetlica terapeutyczna powstała 24.02.2009r. początkowo pod patronatem 

Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu. Zajęcia prowadzono 

dwa razy w tygodniu w czterech grupach. Od września 2010r. otwarto szkołę i jednocześnie 

prowadzono zajęcia pozaszkolne w Niepublicznej Integracyjnej Świetlicy Terapeutycznej 

„Mały Książę”. Od 2010r. świetlica została objęta patronatem Stowarzyszenia Rodzin 

i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie - Koźlu i Stowarzyszenia na Rzecz 

Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu. Obecnie zajęcia odbywają się trzy razy 

w tygodniu w pięciu grupach. Udzielane są porady i pomoc z zakresu: diagnostyki wstępnej, 

psychologii, pedagogiki, logopedii, komunikacji alternatywnej, edukacji oraz pomoc 

w załatwianiu formalności w urzędach, jak również Trening Umiejętności Społecznych.  Do 

świetlicy przybywa dużo dzieci z ogromnymi problemami i deficytami rozwojowymi, 

potrzebujących jak najszybszej, intensywnej terapii i kompleksowej pomocy. Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” prowadzi Niepubliczną Świetlicę Terapeutyczną 

dla dzieci i młodzieży od 3 roku życia oraz Niepubliczny Zespół Szkół na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy.4 

Od 2012r. całkowity patronat nad świetlicą objęło Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 

Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie - Koźlu. 

 

 

 

 
                                                 
3 źródło: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Kędzierzynie-Koźlu 
4 źródło: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu 
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ROK LICZBA   UCZESTNIKÓW   ŚWIETLICY 

2009 12  DZIECI  I  4  OSOBY DOROSŁE 

2010 15  DZIECI  I  7  OSÓB DOROSŁYCH 

2011 20  DZIECI  I  7  OSÓB DOROSŁYCH 

źródło: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę”  w Kędzierzynie – Koźlu 

 

Od 2010r. prowadzone są przez Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle działania polegające 

na wsparciu edukacji i terapii osób, u których rozpoznano autyzm. Działająca na terenie 

Koźla świetlica terapeutyczna „Mały Książę” obejmuje opieką, edukacją, terapią zajęciową 

i  rehabilitacją dzieci, młodzieży i osoby dorosłe cierpiące na autyzm oraz niepełnosprawności 

sprzężone z autyzmem. 

Reasumując rozdział II i III niniejszego Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, można stwierdzić, że w Powiecie Kędzierzyn - Koźle działania na rzecz 

ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców są realizowane na bieżąco. Osoby 

z zaburzeniami psychicznymi z Powiatu Kędzierzyn - Koźle dobrowolnie korzystają z wielu 

form pomocy. Świadczy to o wzroście świadomości tych osób, które skutecznie trafiają do 

specjalistycznych jednostek. 

W powiecie kędzierzyńsko- kozielskim funkcjonuje także, w ramach programu 

rządowego jeden z dwóch w województwie opolskim Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Warto również wspomnieć o tak prężnie działającym w Kędzierzynie- Koźlu Oddziale 

Regionalnym Olimpiad Specjalnych zrzeszającym 1079 zawodników z niepełnosprawnością 

intelektualną w 29 sekcjach terenowych, które swoim zasięgiem obejmują 22 miasta i gminy 

regionu opolskiego. Obecnym Prezesem jest Jolanta Hajdun, natomiast Funkcję Dyrektora 

Regionalnego od 2000 roku pełni Pani Ewa Hałambiec.  

Zawodnicy regularnie uprawiają 20 letnich i zimowych dyscyplin sportu. Najpopularniejsze 

to piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, badminton, a także jazda na wrotkach, 

tenis stołowy i bocce. 

Oddział Regionalny Opolskie jest mocno zaangażowany w promowanie szeregu nowych 

inicjatyw Olimpiad Specjalnych takich jak:  
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• Program Edukacyjny „Dołącz do Nas”, a w ramach niego sporty zunifikowane- 

Zunifikowana Piłka Nożna od 2006 roku, a od 2010 również Zunifikowana Piłka 

Koszykowa Młodych, 

• „Program Rodzinny” mając na celu integrację członków rodzin zawodników Olimpiad 

Specjalnych, 

• „Program Liderów Olimpiad Specjalnych”. 

 

Zawodnicy z Kędzierzyna- Koźla uczestniczyli między innymi w imprezach rangi 

europejskiej i światowej tj.: Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 

Szanghaj/Chiny; Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Boise/USA; Europejski 

Mityng Gimnastyczny Kobiet Olimpiad Specjalnych w Luksemburgu; XIII Światowe Letnie 

Igrzyska Olimpiad Specjalnych Ateny/Gracja. 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę osób objętych pomocą oraz koszt usług  

w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim odnośnie specjalistycznych usług opiekuńczych za rok 

2011. Warto dodać, iż usługi opiekuńcze świadczone były dla ogółem 282 osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym najwięcej w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim dla 

(61 osób). 

 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

SPECJALISTYCZNYMI 

USŁAGAMI 

OPIEKUŃCZYMI  

W 2011 ROKU 

KOSZT W ZŁ 
GMINA 

61 198 713 

Kędzierzyn- Koźle 59 179 311 

POWIAT 

KĘDZIERZY ŃSKO- 

KOZIELSKI 

Pawłowiczki 2 19 402 

 

 Procentowy udział uczestników ośrodków aktywizacji społeczno- zawodowej  

w województwie opolskim w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych psychicznie, 

wymagających tego rodzaju rehabilitacji wynosi 4,4%. Powiat kędzierzyńsko- kozielski 

odnotowuje niskie wskaźniki zaspokojenia potrzeb w tym zakresie i wynosi 3,4%. Głównym 
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celem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jest umożliwienie im 

przezwyciężania barier napotykanych w życiu codziennym oraz realizacji potrzeb 

społecznych i zawodowych. Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról 

społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczenie do zawodu oraz 

przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych 

odbywa się głównie w pracowniach i warsztatach prowadzonych przez ośrodki rehabilitacji. 
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IV CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE POWIATOWEGO PROGRAMU 
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Cel główny I: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE 

ZABURZENIOM PSYCHICZNYM 

 

1.1 Cel szczegółowy: Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, 

kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, 

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających  zdrowiu 

psychicznemu 

 

Lp . Nazwa zadania 
Planowane 
działania 

Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. 

Ustalenie 
priorytetów 
promocji 
zdrowia 

psychicznego 

Zgodnie z 
priorytetami 

promocji 
zdrowia 

psychicznego 

Realizacja 
ciągła, 

aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

Zespół 
koordynujący 

Jednostki 
organizacyjne 

- 

2. 

Opracowanie 
programu 
promocji 
zdrowia 

psychicznego 

Zgodnie z 
priorytetami 

promocji 
zdrowia 

psychicznego 

Do marca 
2013r. 

aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

Zarząd Powiatu, 
PCPR 

Jednostki 
organizacyjne 
(uczestnicy 
programu) 

Środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

3. 

Realizacja 
programu 
promocji 
zdrowia 

psychicznego 

Zgodnie z 
harmonograme
m i wytycznymi 

Programu 

Realizacja 
ciągła, 

aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

Zarząd Powiatu, 
PCPR 

Jednostki 
organizacyjne(uczes

tnicy programu) 

Środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

 
 

1.2 Cel szczegółowy: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
 
Lp. Nazwa 

zadania 
Planowane 
działania 

Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. Opracowanie 
programu 
zapobiegania 
przemocy w 
rodzinie,  
szkole i w 
środowisku 
lokalnym 

Uzupełnienie 
istniejącego 
powiatowego 
programu 
przeciwdziałani
a przemocy oraz 
ochrony ofiar 
przemocy w 
rodzinie o część 
dot. 
Zapobiegania 
przemocy w 
szkole i w 
środowisku 
lokalnym 

Realizacja 
ciągła 

PCPR, PPP Policja, Sądy, 
Służba Zdrowia 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 
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2. Realizacja 
programu 
zapobiegania 
przemocy w 
rodzinie, 
szkole i w 
środowisku 
lokalnym 

Zgodnie z 
harmonograme
m i wytycznymi 
Programu 

Realizacja 
ciągła 

PCPR, PPP Ośrodki i placówki 
pomocy społecznej 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

 
 

1.3 Cel szczegółowy: Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

 
Lp. Nazwa zadania Planowane 

działania 
Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. Kampania 
informacyjno- 
edukacyjna 
sprzyjająca 
postawom 
zrozumienia i 
akceptacji oraz 
przeciwdziałają
ca 
dyskryminacji 
wobec osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Przygotowanie 
programu 
informacyjno 
edukacyjnego 

Realizacja 
ciągła 

Zarząd Powiatu Szkoły, PCPR, 
PUP, DPS, SP, 
ZLO, PPP, WTZ, 
ŚDS 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

 
 

1.4 Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysowych 
 
Lp. Nazwa zadania Sposób 

realizacji 
Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. Tworzenie 
ośrodka 
pomocy 
kryzysowej 
oferującego 
poradnictwo i 
pomoc w 
stanach kryzysu 
zagrażającego 
zdrowiu 
psychicznemu 

Utworzenie 
ośrodka 
pomocy 
kryzysowej 

Realizacja 
ciągła 

Starostwo 
Powiatowe, PCPR, 
Poradnie, lekarz 
psychiatra, 
psycholodzy, 
pedagodzy szkolni 

Szpital Powiatowy, 
PPP 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 
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Cel główny II: ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
WIELOSTRONNEJ I POWSZECHNIE DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ 
INNYCH FORM OPIEKI I POMOCY NIEZBĘDNYCH DOŻYCIA W ŚRODOWISKU 
RODZINNYM I SPOŁECZNYM 
 
2.1 Cel szczegółowy: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej 
 
Lp . Nazwa zadania Planowane 

działania 
Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. Opracowanie 
programu 
zwiększenie 
dostępności do 
różnych form 
środowiskowej 
psychiatrycznej 
opieki 
zdrowotnej 

Rozwijanie 
specjalistyczn
ych usług 
opiekuńczych 
w gminach 
powiatu 

Realizacja 
ciągła 

Zarząd Powiatu, 
NZOZ, SensiMed 

OPS-y w 
Gminach, PCPR, 
NFZ, Poradnie 
Zdrowia 
Psychicznego 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

2.  Realizacja 
programu 
zwiększenia 
dostępności i 
zmniejszenia 
nierówności w 
dostępie do 
różnych form 
środowiskowej 
psychiatrycznej 
opieki 
zdrowotnej 

Rozwijanie 
specjalistyczn
ych usług 
opiekuńczych 
w gminach 
powiatu 

Realizacja 
ciągła 

NZOZ, SensiMed SensiMed, NZOZ Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

3. Integrowanie 
działalności 
placówek 
psychiatrycznej 
opieki 
zdrowotnej 
poprzez 
tworzenie 
lokalnego 
centrum 
zdrowia 
psychicznego, 
zapewniającego 
kompleksową 
środowiskową 
(stacjonarną i 
niestacjonarną) 
opiekę w 
zakresie 
zdrowia 
psychicznego 

Rozwijanie 
działalności 
dziennego 
oddziału 
dziennego 
psychiatryczn
ego 
rehabilitacyjn
ego, 
utworzenie 
klubu 
pacjenta 
(wspierające). 
Utworzenie 
ośrodka 
zajmującego 
się leczeniem 
uzależnienia 
od środków 
psychoaktyw
nych 

Realizacja 
ciągła 

NZOZ, SensiMed NZOZ,  WTZ, 
DPS,  

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 
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2.2 Cel szczegółowy: Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia 
społecznego 

 
Lp.  Nazwa zadania Planowane 

działania 
Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. Opracowanie 
programu 
upowszechnieni
a 
zróżnicowanych 
form pomocy i 
oparcia 
społecznego 

Rozwijanie 
specjalisty-
cznych usług 
opiekuńczych 
w gminach 
powiatu 

Realizacja 
ciągła 

PCPR Ośrodki i placówki 
pomocy społecznej 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

2.  Realizacja 
programu 
poszerzania, 
zróżnicowania i 
unowocześnieni
a pomocy i 
oparcia 
społecznego dla 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi  

Rozwijanie 
specjalistyczn
ych usług 
opiekuńczych 
w gminach 
powiatu; 
Budowanie 
partnerstwa 
pomiędzy 
wszystkimi 
podmiotami 
realizującymi 
program 

Realizacja 
ciągła 

PCPR Ośrodki i placówki 
pomocy społecznej 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

3. Wspieranie 
finansowe 
samopomocowy
ch projektów 
organizacji 
pozarządowych 
służących 
rozwojowi form 
oparcia 
społecznego dla 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Zgodnie z 
wpływającym
i wnioskami 
organizacji 
pozarządowy
ch 

Aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

Starostwo 
Powiatowe, 
Gminy 

Ośrodki i placówki 
pomocy społecznej 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

4. Zapewnienie 
ciągłości 
wsparcia 
finansowego 
projektom 
pozarządowym 
realizującym 
takie formy 
oparcia 
społecznego dla 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Zgodnie z 
wpływającym
i wnioskami 
organizacji 
pozarządowy
ch 

Aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

Starostwo 
Powiatowe, 
Gminy 

Ośrodki i placówki 
pomocy społecznej 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 
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5. Zwiększeni 
udziału 
zagadnień 
pomocy 
osobom z 
zaburzeniami 
psychicznymi w 
działalności 
PCPR 

Pozyskiwanie 
środków 
zewnętrznych 
(PFRON, 
unijne, 
strukturalne, 
rządowe)na 
nowe zadania  

Realizacja 
ciągła 

PCPR Ośrodki i placówki 
pomocy społecznej 

Środki własne, 
środki 
zewnętrzne 

 
 

2.3 Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

Lp. Nazwa zadania Planowane 
działania 

Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. Opracowanie 
programu 
rozwoju 
zróżnicowanyc
h form 
wspieranego 
zatrudnienia i 
przedsiębiorczo
ści społecznej 
dostosowanych 
do potrzeb osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

Umieszczenie 
zadań rozwoju 
zróżnicowanyc
h form 
wspieranego 
zatrudnienia i 
przedsiębiorcz
ości 
społecznej 
dostosowanyc
h do potrzeb 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 
w 
opracowanych 
programach 
Powiatowego 
Urzędu Pracy 
w 
Kędzierzynie- 
Koźlu 

Realizacja 
ciągła 

PUP Uczestnicy 
programu 

Środki PUP , 
PFRON 

2.  Realizacja 
programu 
rozwoju, 
zróżnicowanyc
h form 
wspieranego 
zatrudnienia  i 
przedsiębiorczo
ści społecznej 
dostosowanych 
do potrzeb osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

Zgodnie z 
harmonograme
m i 
wytycznymi 
Programu 

Realizacja 
ciągła 

PUP Uczestnicy 
programu 

Środki PUP, 
PFRON 
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3. Zwiększenie 
dostępności 
rehabilitacji 
zawodowej, 
organizacja 
poradnictwa 
zawodowego i 
szkoleń 
zawodowych 
dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Organizacja 
poradnictwa 
zawodowego i 
szkoleń 
zawodowych 
dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 
prze doradców 
zawodowych 

Realizacja 
ciągła 

PUP Uczestnicy 
programu 

Środki PUP , 
PFRON 

4. Przygotowanie i 
prowadzenie 
kampanii 
szkoleniowo 
informacyjnej 
adresowanej do 
pracodawców, 
promującej 
zatrudnianie 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Kampania 
promocyjna na 
stronach 
internetowych 
oraz w 
gablotach PUP 
w 
Kędzierzynie- 
Koźle, 
Plakaty, 
ulotki, 
materiały 
promocyjne 
Bieżące 
informowanie 
pracodawców 
o możliwości 
zatrudniania 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Realizacja 
ciągła 

PUP Uczestnicy 
programu 

Środki PUP , 
PFRON 

5. Zwiększenie 
udziału 
zatrudnienia 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi w 
działalności 
Powiatowego 
Urzędu Pracy 

Kampania 
promocyjna na 
stronach 
internetowych 
oraz w 
gablotach PUP 
w 
Kędzierzynie- 
Koźle, 
Plakaty, 
ulotki, 
materiały 
promocyjne 
Bieżące 
informowanie 
pracodawców 
o możliwości 
zatrudniania 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Realizacja 
ciągła 

PUP Uczestnicy 
programu 

Środki PUP , 
PFRON 
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2.4 Cel szczegółowy: Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 
 
Lp . Nazwa zadania Planowane 

działania 
Termin 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Jednostki 
współpracujące 

Źródła 
finansowania 

1. Powołanie 
zespołu 
koordynującego 
realizację 
Programu z 
poszczególnymi 
zadaniami  

Dokument 
powołujący 
zespół ds. 
opracowania i 
koordynacji 
realizacje 
programu- 
uchwała 
Zarządu 
Powiatu 

Zrealizowane 
w 
ustawowym 
terminie. 
Aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

Zarząd Powiatu - - 

2.  Opracowanie 
programu 
ochrony 
zdrowia 
psychicznego z 
uwzględnieniem 
harmonogramu 
realizacji 
działań 

Zgodnie z 
priorytetami 
promocji 
zdrowia 
psychicznego 
dla powiatu 
Kędzierzyńsk
o- 
Kozielskiego  

Realizacja 
ciągła, 
aktualizacja 
w miarę 
potrzeb 

Zarząd Powiatu Uczestnicy 
programu 

- 

3. Realizacja, 
koordynowanie 
i monitorowanie 
programu 
ochrony 
zdrowia 
psychicznego 

Zgodnie z 
harmonogram
em i 
wytycznymi 
Programu 

Realizacja 
ciągła 

Zarząd Powiatu, 
NZOZ, SensiMed 

Uczestnicy 
programu 

Zespół 
koordynujący 

4. Przygotowanie 
aktualizowaneg
o corocznie 
przewodnika 
informującego o 
dostępnych 
formach opieki 
zdrowotnej i 
pomocy 
społecznej i 
aktywizacji 
zawodowej dla 
osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Opracowanie 
i 
umieszczenie 
na stronie 
internetowej 
powiatu, 
aktualizowan
ego 
corocznie, 
przewodnika 
informująceg
o o 
dostępnych 
formach 
opieki 
zdrowotnej i 
pomocy 
społecznej i 
aktywizacji 
zawodowej 
dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Realizacja 
ciągła od 
2012 r. 

Zarząd Powiatu, 
PUP, NZOZ, 
SensiMed 

Uczestnicy 
programu 

Starostwo 
Powiatowe 

 
 

 



Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 
___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Powiat Kędzierzyn – Koźle 

44 

V. PODSUMOWANIE 

 
Podsumowując: osoby z zaburzeniami psychicznymi są szczególnie zagrożone 

ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Z powodu specyfiki swojego schorzenia mają one 

ogromne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym oraz integracji społecznej. 

Taka sytuacja powoduje spadek aktywności społecznej, pogłębiającą się izolację społeczną, 

wzrost uzależnienia od opiekunów, a w rezultacie obniżenie jakości życia tych osób 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są bardzo często spychani na margines życia 

społecznego, bywają szykanowani, wyśmiewani i nieakceptowani przez ludzi z ich otoczenia, 

a nawet swoich bliskich. Podejmowane działania pozwolą zapewnić osobom z zaburzeniami 

psychicznymi lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i innych form opieki w środowisku 

rodzinnym. Osiągnie się to dzięki rozwojowi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 

zwiększeniu dostępności do różnorodnych form wsparcia udzielanego osobom  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Program ściśle koresponduje z koncepcjami zawartymi w Narodowym Programie 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 –2015. W programie położono główny nacisk 

na zadania z zakresu promocji zdrowia, niwelowanie nierówności w zakresie dostępu do 

świadczeń zdrowotnych, budowanie partnerstwa pomiędzy wszystkimi podmiotami 

realizującymi program. 

Zakładane rezultaty realizacji programu 

1) Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie zdrowia psychicznego, 

2) Organizacja spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla różnych grup społeczeństwa, 

3) Zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej osób ze schorzeniami psychicznymi, 

4) Integracja osób ze schorzeniami psychicznymi z osobami zdrowymi, 

5) Zwiększenie liczby wykrytych zaburzeń psychicznych skierowanych do leczenia, 

rehabilitacji, 

6) Zwiększenie dostępności do różnorodnych form wsparcia osobom z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Zagrożenia dla realizacji działań ujętych w programie 

1) Niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, 

2) Niewystarczające kontrakty z NFZ, 

3) Brak współpracy ze strony osób zagrożonych chorobą psychiczną, 
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4) Brak profesjonalistów, organizacji pozarządowych chętnych do współpracy w realizacji 

Programu, 

5) Trudności w pozyskaniu materiałów do realizacji Programu. 

Źródła finansowania zadań Programu 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie będą środki: 

− własne realizatorów, 

− Narodowego Funduszu Zdrowia, 

− jednostek samorządu terytorialnego, 

− PFRON, 

− z Funduszy Europejskich (UE), 

− pochodzące z partnerstwa publiczno-prywatnego, 

− z Funduszu Pracy, 

− inne. 

Monitoring i sprawozdawczość 

Realizatorzy zaangażowani w Programie w ramach poszczególnych działań będą 

prowadzić monitoring na bieżąco w trakcie realizacji zadań i przedstawią coroczne 

sprawozdania w formie pisemnej (w wersji papierowej i elektronicznej) Zespołowi 

koordynującemu. 

Zespół koordynujący, w ramach monitoringu, dokona dokładnej analizy realizacji 

Programu. Koordynator Zespołu przedstawi informację z wykonania zadań Programu – 

Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu, następnie Radzie Powiatu i Marszałkowi 

Województwa Opolskiego. 

 


