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WSTĘP 

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-

2022, zwany dalej „Programem” został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Drawskiego  

Nr XLII/297/2018. Program został opracowany w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-

2022 (Dz.U z 2017r.,poz. 458). 

Założeniem Programu jest m.in. dążenie do: 

 - zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki adekwatnej do potrzeb, 

- zwiększenia dostępności do psychiatrycznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem form 

środowiskowych oraz innych form oparcia społecznego,  

- zwiększenia aktywności zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w 

szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

Realizacja zadań koordynowana jest przez Zespół powołany Uchwałą Zarządu Powiatu Drawskiego  

Nr 362/2017 w dniu 7 lipca 2017 roku  oraz Uchwałą Nr 264/2020 roku Zarządu Powiatu Drawskiego 

z dnia 25 sierpnia 2020 roku, uchwała zmieniającą w sprawie powołania Powiatowego Zespołu 

Koordynującego realizację zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. W skład zespołu wchodzi 11 osób tj. 

 

1. Róża Kursa - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim 

2. Wioletta Kubik - Dyrektor Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 

3. Joanna Orzepowska - Kierownik Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim 

4. Henryk Andrałojć - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 

5. Wioletta Smolich - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 

6. Magda Madalińska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim 

7. Krystian Ignacak - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 

8. Ewa Giza - Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu 

9. Barbara Głowacka - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 

10. Jolanta Banaszek- Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Drawsku Pomorskim 

11. Joanna Kołodziejska - Podinspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych  

Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 

 

Zbiorcze sprawozdanie za rok 2021, sporządzono w oparciu o informacje otrzymane  

z powiatowych jednostek organizacyjnych, instytucji oraz organizacji pozarządowych. 

 

Poniżej przedstawiono sposób realizacji zadań założonych w Programie.   
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Cel główny 1: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb 

Cel szczegółowy: 

Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

 

Zadanie Realizacja Odpowiedzialn

y za realizację 

Termin 

realizacji 

Finansowanie 

1. Opracowanie lokalnego 

programu zwiększenia 

dostępności i 

zmniejszenia nierówności 

w dostępie do różnych 

form środowiskowej 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, w tym 

rozwoju Centrum 

Zdrowia Psychicznego 

(CZP) oraz placówek 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej dla dzieci  

i młodzieży w powiecie 

 

Program jest załącznikiem Nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022. 

Zespół 

Koordynujący 

Opracowano  

w 2018 roku 

Bez kosztów 

2. Utworzenie Centrum 

Zdrowia Psychicznego 

 

Dbając o potrzeby mieszkańców  

• (od 01.01.2020) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 

Dorosłych w Drawsku Pomorskim w 2021 roku udzieliła 

szereg porad tj. 

 

- świadczenia lekarskie – 4 272 

- świadczenia psychologiczne – 1 800 

 

• (od 01.04.2020) Ośrodek Środowiskowej Opieki 

Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i 

Samodzielny 

Publiczny ZOZ 

Szpital 

Specjalistyczny 

MSWiA w 

Złocieńcu 

 

 

 

 

2021 r. 

 

Samodzielny 

Publiczny ZOZ 

Szpital 

Specjalistyczny 

MSWiA w 

Złocieńcu 

 

Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
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Młodzieży w Drawsku Pomorskim: 

Poradnia została uruchomiona z myślą o dzieciach i młodzieży Strefy 

Centralnej województwa zachodniopomorskiego tj. powiatu 

drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego. Celem Ośrodka jest rozwój 

oraz upowszechnianie dostępu do poradnictwa rodzinnego, 

prawnego, psychologicznego oraz do specjalistów pracujących  

z rodziną. 

- udzielono 4 204 świadczeń dla dzieci i ich rodzin/opiekunów. 

 

• (od 01.09.2021) Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz 

Zespół Leczenia Środowiskowego w Drawsku 

Pomorskim: 

 

- udzielono 766 porad 

- wizyty lekarskie w domu pacjenta – 148. 

 

Podjęto również  działania zmierzające do utworzenia Centrum 

Zdrowia  Psychicznego, które zapewniać będzie kompleksową 

pomoc psychiatryczną i psychologiczną mieszkańcom strefy. 

 

Na terenie powiatu działa również Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o niepełnosprawności. 

 
Dane o liczbie wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z powodu choroby 

psychicznej i upośledzenia umysłowego dla osób przed 16 rokiem życia i dla osób 

powyżej 16 roku życia,  

w z załączeniu sprawozdania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Drawski 
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Cel szczegółowy: 

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

1. Aktualizacja poszerzenia, 

zróżnicowania  

i unowocześniania pomocy  

i oparcia społecznego dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w zakresie 

pomocy: bytowej, 

mieszkaniowej, stacjonarnej, 

samopomocy środowiskowej 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej, finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym pilotażowy 

program „Aktywny samorząd” 

 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

w Drawsku 

Pomorskim 

 

 

2021 r 

Budżet Powiatu, 

Budżet 

Województwa, 

PFRON 

 

 

Stowarzyszenie „Radość z życia” w Gudowie prowadzi działania na 

rzecz osób niepełnosprawnych od 2012 roku wspierając, edukując i 

prowadząc terapię dzieci niepełnosprawnych i ich rodziny.  

- W 2021 roku zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

dziecka realizowało - 108 dzieci, 

- nauczanie przedszkolne w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa 

Kraina” realizowało – 54 dzieci, 

- do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

uczęszczało – 34 dzieci, 

- do Niepublicznej Szkoły Podstawowej uczęszczało – 14 dzieci, 

- do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczęszczało – 

5 uczniów, 

- Program Rehabilitacja 25+ realizowało – 5 osób. 

Podopieczni realizowali zalecenia zawarte w Orzeczeniach o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z właściwą podstawą 

programową obowiązującą na danym etapie edukacyjnym. Poza 

zajęciami edukacyjnymi, każdy podopieczny uczestniczył w 

zajęciach rehabilitacyjnych, logopedycznych, hipoterapii, 

kynoterapii, hydroterapii, muzykoterapii, warsztatach 

rękodzielniczych, tanecznych i innych. Dodatkową formą wsparcia 

były zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-

Stowarzyszenie 

Pomocy 

Dzieciom 

Niepełnospraw

nym 

"Radość z 

życia” 

 w Gudowie 

2021 r. PFRON 

 

 Minister Rodziny i 

Polityki Społecznej  

Środki własne   
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pedagogicznej. Były to zajęcia specjalistyczne tj. zajęcia rozwijające 

umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 

Programy Aktywności Ciała M. i Ch. Knill’ów.  

W 2021 roku realizowane były projekty: 

- Terapia szansą na samodzielne życia, 

- Start w samodzielność, 

- Festiwal kolorów, 

- Pozaplacówkowe wsparcie dla podopiecznych Stowarzyszenia 

„Radość z życia” – II edycja, 

- Buduję swoją samodzielność, 

- Wejście w dorosłe życie. 

W 2021 roku Dom Pomocy Społecznej w Darskowie realizował 

następujące programy: 

* Program terapeutyczno-opiekuńczy, 

* Program aktywizacji ruchowej Mieszkańców DPS w Darskowie -

kształtowanie zdolności motorycznych oraz poprawy sprawności 

fizycznej,  

* Współpraca ze Złocienieckim Ośrodkiem Kultury – uczestnictwo 

Mieszkańców w prelekcjach oraz seansach filmowych, co pozwala na 

kształtowanie umiejętności społecznych, 

* Podjęcie współpracy z Regionalnym Centrum Kryzysowym w 

Drawsku Pom. – wsparcie Mieszkańców w zakresie pomocy 

psychologicznej i terapeutycznej, 

* Współpraca z Powiatowym Centrum Zdrowia Psychicznego w 

Drawsku Pom. – wsparcie Mieszkańców w zakresie opieki 

psychiatrycznej, 

* Poprawa sytuacji bytowej oraz mieszkaniowej, poprzez 

termomodernizację budynku, gruntowny remont pokoi mieszkalnych, 

łazienek, holi, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Darskowie 

2021 r. 
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W Powiecie Drawskim działa Powiatowy Dzienny Dom 

Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny. Głównym celem 

działalności Domu jest praca  z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz usamodzielnianie ich poprzez uczenie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza 

umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i 

umiejętności funkcjonowania społecznego oraz integrowanie ze 

środowiskiem lokalnym. Natomiast głównym celem w pracy z 

osobami przewlekle psychicznie chorymi jest podnoszenie ich 

jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego. 

W PDDS realizowany jest program rządowy:  

Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  

Powiatowy 

Dzienny Dom 

Samopomocy 

Ośrodek 

Rehabilitacyjn

o-Kulturalny w 

Drawsku 

Pomorskim z 

filią  

w Złocieńcu 

 

2021 r. 

 

 

 

Wojewoda 

Zachodniopomorsk

i 

 

W celu zapewnienia warunków na rzecz uzyskania przez dzieci i 

młodzież najlepszego wykształcenia, rozwoju zainteresowań i 

aktywnego spędzania czasu wolnego na miarę ich indywidualnych 

możliwości w 2021 roku zrealizowane zostały następujące programy 

i zajęcia profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze:  

*  Program profilaktyczno-edukacyjny „Sensoplastyka dla klas 

edukacji wczesnoszkolnej”, 

*Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Mądra szkoła czyta dzieciom”,  

* Program profilaktyczny „Trzymaj formę”,  

* Program profilaktyczny .„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach”,  

* Program profilaktyczny „Zdrowe zęby mamy-marchewkę 

zajadamy”,  

* Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas”,  

* Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”, 

* Program profilaktyczny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, 

* Program edukacyjno-profilaktyczny „Kino-Szkoła”, 

* Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021, 

na rok szkolny 2021/2022, 

* Program zajęć socjoterapeutycznych „Jestem wart więcej” dla 

wychowanków internatu w Bobrowie na rok szkolny 2021/2022,  

* W ramach terapii zdrowotnej i profilaktycznej w ZPE-T Bobrowo 

Zespół 

Placówek 

Edukacyjno-

Terapeutyczny

ch  

w Bobrowie 

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki własne 

 

Wojewoda 

Zachodniopomorsk

i 

 

PFRON 
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realizowane są następujące cykliczne zajęcia: 

- hydroterapia 

- dogoterapia 

- hipoterapia 

- koncerty umuzykalniające, 

* Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 

„Włączamy emocje”, 

* Projekt profilaktyczno-wychowawczy „Grunt to dobre 

wychowanie”, 

* Program profilaktyczno-edukacyjny „Rozmowy o dojrzewaniu”, 

* Wojewódzki program higieny i profilaktyki wybranych chorób 

wirusowych „Higiena naszą tarczą ochronną”, 

* Projekt edukacyjny ”Zimowa fizyka dla smyka”, 

* Projekt edukacyjny „Smaki świata-palcem po mapie”, 

* Projekt edukacyjny „Kulthurra”, 

* Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”, 

* Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”, 

* Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”, 

* Innowacja pedagogiczna metodyczno-organizacyjna „Przerwa na 

zabawę”, 

* Innowacja pedagogiczna pt. „Artystycznie do koncentracji”, 

* Innowacja Pedagogiczna pt. „Z ekologią mi po drodze-

upcyklingowy zawrót głowy”, 

* Program zajęć strzelectwa sportowego dla wychowanków internatu 

ZPE-T w Bobrowie, 

* Projekt edukacyjny „Cuda wianki”, 

* Ogólnopolski Program Edukacyjny „Dziecięcy atlas świata-

bajkowym pociągiem ruszamy w świat”, 

* Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 – profilaktyka 

chorób przenoszonych drogą kropelkową, 

* Rozpoznawanie i panowanie nad emocjami wychowanków grup 

wychowawczych, 
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* Projekt edukacyjno-profilaktyczny „O higienie okresu 

dojrzewania”. 

W wyżej wymienionych przedsięwzięciach udział brali wszyscy 

uczniowie ZPE-T w Bobrowie – 315 osób, w tym w internacie 43 

wychowanków. 

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie w 

latach 2018-2021 pełnił funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-

Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA 

ŻYCIEM”. Oferta palcówki znacząco poszerzyła się o dodatkowe 

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia 

specjalistyczne dla najmłodszych dzieci, które wymagają 

rehabilitacji, wspierania i stymulacji rozwoju oraz specjalistycznych 

form terapii. Celem Programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku 

niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego 

rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki. 

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od 

momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.  

W 2021 roku liczba zajęć w programie powiększyła się o dodatkowe 

usługi pedagogiczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i 

rodziców do oferty terapeutycznej pojawiły się zajęcia PRO 

MUSICA, hipoterapia, konsultacje z dietetykiem. Zajęcia 

realizowane są zarówno dla dzieci, które są objęte opieką ZPET, ale 

także dla dzieci z zewnątrz. Do pracy w projekcie zatrudnieni zostali 

specjaliści: lekarz medycyny, fizjoterapeuta, specjalista od 

gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, terapeuci integracji 

sensorycznej, logopedzi, terapeuci behawioralni, neurologopeda, 

pedagodzy, dietetyk, pedagodzy specjalni, specjalista od biofeedback 

oraz oligofrenopedagodzy, tyflopedagog i dogoterapeuci.  

W 2021 roku zajęciami specjalistycznymi w ramach Programu  

„Za życiem” zostało objętych 145 dzieci. 
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Zajęcia odbywały się w salach dostosowanych do potrzeb dziecka, w 

tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Każdy 

specjalista stworzył indywidualny plan pracy z dzieckiem, zajęcia 

dostosowane były do możliwości dziecka, jego rozwoju 

psychomotorycznego oraz emocjonalnego.  

Zajęcia prowadzone były w kilku placówkach, tak aby oferta 

terapeutyczna mogła dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. 

Miejsca, w których realizowane są zajęcia: 

•  Bobrowo 7 

• Czaplinek: ul. Wałecka 57 oraz ul. Parkowa 2, 

• Drawsko Pomorskie: ul. Seminaryjna 2, ul. Złocieniecka 25 

• Kalisz Pomorski: Przedszkole Miejskie „Bajkolandia”,  

ul. Janowiecka 2A. 

Do przedszkoli i szkół Zespołu Placówek Edukacyjno-

Terapeutycznych w Bobrowie w 2021 roku uczęszczało 315 

uczniów. 
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 W 2021 roku działania z zakresu profilaktyki i zdrowia realizowane 

były Placówce w ramach: 

- Programu profilaktycznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

w Drawsku Pomorskim. 

* głównymi odbiorcami są wychowankowie Placówki (15 osób), 

*celem Programu jest zapobieganie uzależnieniom, redukcja 

zachowań agresywnych i propagowanie zdrowego stylu życia.  

- Programu usamodzielniania wychowanków POW w Drawsku Pom. 

* celem Programu jest przygotowanie wychowanków do 

prowadzenia samodzielnego życia po opuszczeniu Placówki, poprzez 

opracowane oddziaływania stymulujące do wszechstronnego rozwoju 

w obszarze społecznym, emocjonalnym, rozwojowym, 

intelektualnym oraz fizycznym, 

* Program opracowany został na rok 2021 z uwzględnieniem 

wyników diagnozy potrzeb wśród wychowanków oraz pracowników 

Placówki. 

- Programu edukacji seksualnej realizowanego na terenie POW w 

Drawsku Pom. 

* celem Programu jest poszerzanie wiedzy i świadomości 

wychowanków na temat roli seksualności w życiu człowieka oraz 

zwiększenie ich szans na stworzenie szczęśliwej rodziny. Ponadto w 

ramach omawianego Programu wychowankowie otrzymują rzetelną 

wiedzę na temat dorastania, sposobów antykoncepcji, chorób 

przenoszonych drogą płciową. Otrzymują wiedzę zabezpieczającą 

przed nadużyciami seksualnymi, poznają różnice pomiędzy 

mężczyznami a kobietami, kształtują postawę asertywną. 

  

Placówka 

Opiekuńczo – 

Wychowawcza  

w Drawsku 

Pomorskim 

2021 r. Środki własne 
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 Stowarzyszenie SEMAFOR działające w Złocieńcu od lipca 2012 

roku prowadzi Międzygminne Centrum Integracji.  

Główne cele statutowe to: Powoływanie instytucji integracji 

społecznej i ekonomii społecznej oraz organizacja różnorodnych 

form zatrudnienia w szczególności osób bezrobotnych, zagrożonych 

bezrobociem, osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych i innych 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mogącej 

spowodować wykluczenie społeczne. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:                   

- Prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku 

publicznego. 

- Wyodrębnienie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej- 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W 2021 

roku w Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu uczestniczyło w 

zajęciach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 59 osób – 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 14 osób z 

niepełnosprawnościami – w tym 8 osób z orzeczonym 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).  

Działania CIS kierowane są jako oferta wsparcia-organizacji 

pozarządowej - podmiotu ekonomii społecznej, skierowana do osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której sami nie potrafią 

pokonać. Wszyscy uczestnicy pozostawali bez pracy. Uczestnicy 

korzystali ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 

bezrobocia i choroby. Większość miała problem z nadużywaniem 

środków psychoaktywnych. Ponadto borykali się z problemem 

przemocy w rodzinie, problem braku stałego miejsca zamieszkania 

oraz przewlekłych chorób i niepełnosprawności.  

Jednym z powodów barier i trudności życiowych jest 

niepełnosprawność oraz zaburzenia psychiczne.  

W roku 2021 na zajęciach w CIS osoby chore przewlekle i 

niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach kierowanych do 

wszystkich uczestników ale także mogły korzystać z dodatkowego 

wsparcia. Zajęcia były prowadzone zgodnie z polityką równości 

Stowarzyszenie 

SEMAFOR 

Międzygminne 

Centrum 

Integracji 

Społecznej w 

Złocieńcu 

2021 r. - Europejski 

Fundusz Społeczny 

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorsk

iego 2014-2010, 

- świadczenia 

integracyjnych  dla 

uczestników CIS - 

wraz ze składkami 

ZUS- 

refundowanych 

przez 

pośrednictwem 

PUP, Starostwo 

Powiatowe  

- dotacji  na 

dofinansowanie 

funkcjonowania 

CIS z Gminy 

Złocieniec , 

-  środki z tytułu 

działalności 

odpłatnej pożytku 

publicznego  
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szans i płci, szczególnie z uwzględnieniem trudniejszej sytuacji osób 

niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy korzystali ze wsparcia 

indywidualnego stosownie do swoich potrzeb, zajęcia grupowe były 

dostosowane do możliwości i zainteresowania uczestników. 

Zajęcia z reintegracji społecznej miały na celu wzmocnienie pozycji 

społecznej uczestników przez przywrócenie świadomości bycia 

potrzebnym dla innych, motywowanie do poszukiwania rozwiązań i 

poprawy trudnej sytuacji życiowej. Zajęcia edukacyjne z integracji 

społecznej dla każdej grupy (do 10 osób) prowadzone były raz w 

tygodniu przez 5 godzin. Uczestnicy MCIS skorzystali ze wsparcia 

psychologa/terapeuty, doradcy zawodowego, terapeuty 

zajęciowego/środowiskowego oraz pedagoga/doradcy społecznego i 

pracownika socjalnego. Ponadto codziennie odbywały się poranne 

zajęcia z pracownikiem socjalnym, kierownikiem CIS-u i 

instruktorami (149 godzin). 

Z uwagi na sytuację epidemiczną i zagrożenie COVID-19 z polecenia 

Wojewody Zachodniopomorskiego do 6 kwietnia 2021 roku zajęcia 

w CIS były zawieszone. W okresie zawieszenia zajęć pracownicy 

CIS monitorowali sytuację uczestników, jak też wspierali ich 

poradami i teleporadami. Uczestnicy pobierali w tym okresie 

świadczenia integracyjne w pełnej wysokości, korzystali też ze 

wsparcia w postaci żywności.  

1. Wspieranie finansowe 

projektów organizacji 

pozarządowych służących 

rozwojowi form oparcia 

społecznego dla osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

W roku 2021 dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie 

oparcia społecznego Powiat przeznaczył: 

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ Carpe Diem” – pn. „Nie jesteś 

sam” – kwota dotacji 5 000 zł, 

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem” – pn. 

„Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych” – kwota dotacji  5 

000 zł, 

3. „Amala” Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną pn. „Team Games” – kwota 

dotacji 2 550 zł, 

4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” – 

kwota dotacji – 6 420 zł, 

Starostwo 

Powiatowe  

w Drawsku 

Pomorskim 

2021 r. Budżet Powiatu 
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5. Stowarzyszenie „Filar” pn. „Jesteśmy aktywni - jesteśmy 

samodzielni” – kwota dotacji 1 500 zł, 

6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z 

Życia” – kwota dotacji 4 195 zł, 

7. Fundacja „Wychowanie bez porażek” – kwota dotacji 4 000 zł, 

8. „Przytulak” Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i 

Młodzieży – kwota dotacji 6 000 zł, 

9. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – kwota dotacji 

1 900 zł, 

10. Stowarzyszenie Oddział Rejonowy Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota dotacji 10 000 zł, 

11. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” – kwota dotacji 4 800 zł. 

2. Zwiększenie udziału 

zagadnień pomocy 

osobom  

z zaburzeniami 

psychicznymi w 

działalności powiatowych 

centrów pomocy rodzinie 

 

PCPR na realizację projektów dotyczących aktywizacji integracji 

osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego i 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o 

PFRON w zakresie turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, dofinansowania do sportu, kultury i turystyki osób  

niepełnosprawnych, dofinansowania: 

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

wraz z opiekunami – 41 osób na kwotę 60 218 zł, 

- zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych  – 20 

osób na kwotę 27 371 zł, 

- likwidacja barier  technicznych – 2 osoby na kwotę 6 300 zł, 

- likwidacja barier architektonicznych – 1 osoba na kwotę 8 000 zł, 

Punkt Interwencji Kryzysowej: 

Z porad w PIK skorzystało 43 osoby, którym udzielono łącznie 

160 porad. 

- porady psychologa – 21 osób (136 porad), 

- porady radcy prawnego – 22 osoby (24 porady) 

Z terapii rodzinnej i indywidualnej skorzystało 20 osób (78 spotkań) 

Z terapii systemowej skorzystało 19 osób (93 spotkania) 

 

Od 2021 roku funkcjonuje Regionalne Pogotowie Kryzysowe. Ze 

wsparcia w Punkcie RCK skorzystało 167 osób (109 kobiet i 58 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie  

w Drawsku 

Pomorskim 

2021 r. PFRON, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 
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mężczyzn), z którymi wypełniono formularz zgłoszeniowy. Osoby 

korzystały ze wsparcia jednorazowo, bądź też wielokrotnie. 

Udzielano wsparcia zarówno w siedzibie RCK, jak też w miejscu 

zamieszkania osoby w kryzysie. Zarejestrowanych porad udzielono 

459 i 52 porady/informacje telefoniczne. Dodatkowo udzielono 

wsparcia 24 osobom bez formularza. 

Cel szczegółowy: 

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

1. Zwiększenie dostępności 

rehabilitacji zawodowej, 

organizacja poradnictwa 

zawodowego i szkoleń 

zawodowych dla osób 

niepełnosprawnych, w tym z 

zaburzeniami psychicznymi 

 

Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest umożliwienie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osobom uznanym za niezdolne do podjęcia 

pracy, w zakresie: 

- pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 

podjęcia zatrudnienia, 

- realizacji zadań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy 

sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. 

Realizacja ww. celów w roku 2021 odbywała się poprzez ogólne 

usprawnienie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia 

codziennego oraz zaradności osobistej, przygotowanie do życia w 

środowisku społecznym, poprawę kondycji psychicznej oraz 

rozwijanie umiejętności poprzez używanie różnych technik terapii 

zajęciowej. Formy terapii były dostosowane do rodzaju oraz stopnia 

niepełnosprawności. W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na 

doskonalenie takich czynności jak: 

- umiejętności samoobsługowe w zakresie higieny osobistej, 

- prace porządkowe, przygotowanie posiłków, robienie zakupów, 

- kształtowanie nawyków rozwiązywania konfliktów, 

- rozwijanie umiejętności zachowań asertywnych, pracy w grupie, 

- wykształcenia poczucia obowiązku i odpowiedzialności, 

- nauka rozładowywania napięć i emocji, rozwijanie uzdolnień, 

Zespół 

Placówek 

Edukacyjno-

Terapeutyczny

ch  

w Bobrowie  

Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej w 

Czaplinku 

2021 r. PFRON,  

Budżet Powiatu 
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- przestrzeganie regulaminu pracy. 

Działania i zadania  WTZ wobec osób niepełnosprawnych polegają 

na prowadzeniu obserwacji określającej możliwości psychofizyczne 

uczestników, ich predyspozycji, zainteresowań itp., pod kątem 

konkretnych czynności przydatnych w różnych rodzajach pracy i w 

różnych środowiskach pracy. Opracowywane są indywidualne 

programy, które w dalszej kolejności będą podstawą do 

opracowywania projektów na życie. 

 

Liczba uczestników WTZ w Czaplinku z filią w Kaliszu Pom. – 55 

osób 

 

 

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pom. realizuje szereg działań 

mających na celu udzielenie pomocy osobom z zaburzeniami 

psychicznymi w podjęciu zatrudnienia: 

1. Prowadzenie usług pośrednictwa pracy, 

2. Prowadzenie usług poradnictwa zawodowego, 

3. Prowadzenie usług szkoleniowych. 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w ewidencji 

bezrobotnych zarejestrowanych było 128 osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych i poszukujących pracy (5,7% ogółu bezrobotnych – 2 

221),w tym 58 kobiet. W grupie osób niepełnosprawnych, 12 osób 

posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby 

psychicznej. W 2021 roku pracodawcy zgłosili 35 wolnych miejsc 

pracy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Drawsku 

Pomorskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki własne 
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Stowarzyszenie Semafor, w ramach reintegracji zawodowej mającej 

na celu  przede wszystkim przyuczenie/nabycie doświadczenia oraz 

„nawyku” pracy, uzyskanie umiejętności lub/i powrotu na rynek 

pracy oraz podniesienie kompetencji uczestników CIS poprzez 

warsztaty z doradcą zawodowym oraz zajęcia w grupach przyuczenia 

zawodowego. Zajęcia przyuczenia odbywały się przez 4 dni w 

tygodniu. Uczestnicy przyuczali się w grupach: porządkowo 

ogrodniczych i porządkowo – rękodzielniczej, pod nadzorem 

instruktorów. Liczba godzin przyuczania zawodowego wyniosła 848 

godzin. 1 uczestnik odbył również przyuczanie zawodowe u 

pracodawcy. 

Uczestnicy m.in. wykonywali prace porządkowe/sprzątanie 

pomieszczeń, klatek schodowych, parkingu, prace ogrodnicze, prace 

rękodzielnicze i inne prace zlecone. 

Uczestnicy odbyli szkolenia z zakresu BHP i udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Uczestnicy mieli zagwarantowane m.in. 

badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenie NNW, odzież i 

obuwie robocze, zwrot kosztów dojazdu( skorzystało 7 osoby w tym 

jedna ON), pobierali świadczenia integracyjne oraz premie 

motywacyjną, comiesięczny deputat żywnościowy i deputat środków 

chemicznych oraz korzystali z serwisu kawowego na zajęciach z 

reintegracji społecznej.  

Zakupiono m.in. środki czystości i narzędzia, odzież i obuwie 

robocze, materiały na zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej. 

W 2021 roku Stowarzyszenie prowadziło intensywne działania 

mające na celu zatrudnienie uczestników CIS, a w szczególności 

osoby z niepełnosprawnościami. Udało się pomóc 2 osobom z 

niepełnosprawnością umiarkowaną podjąć zatrudnienie na umowę o 

pracę. Ponadto 12 osób potwierdziło podjęcie zatrudnienia po 

zakończeniu uczestnictwa w CIS, a 2 osoby podjęły staż. 

Dużym problemem jest nadal brak ustalonego stopnia 

niepełnosprawności przez osoby przewlekle chore, w tym z 

zaburzeniami psychicznymi, opór rodziny osób z 

Stowarzyszenie 
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niepełnosprawnościami do podjęcia przez nich pracy, brak zakładów 

pracy chronionej oraz małe zainteresowanie pracodawców w zakresie 

zatrudniania ON. 

1. Prowadzenie kampanii 

szkoleniowo-

informacyjnej 

adresowanej do 

pracodawców promującej 

zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych, w 

tym z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

Informowanie pracodawców o korzyściach zatrudnienia osób z 

zaburzeniami psychicznymi poprzez: 

- informacje o aktywizacji zawodowej dostępne w formie ulotek oraz 

na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Drawsku 

Pomorskim 

2021 r. Środki własne 

2. Zwiększenie udziału 

zatrudnienia osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi  

w działalności 

powiatowych urzędów 

pracy (PUP) 

 

 

 

 

 

 

Z pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy osób z 

zaburzeniami psychicznymi, skorzystało – 12 osób.  

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Drawsku 

Pomorskim 

2021 r. Środki własne 

 

       PFRON 
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Cel szczegółowy: 

Skoordynowanie dostępnych form opieki 

1. Powołanie lokalnego 

zespołu koordynującego 

realizację Programu 

1.Podjęcie uchwały Nr 362/2017 Zarządu Powiatu Drawskiego w 

sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację 

zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. 

 2. Podjęcie uchwały Nr 264/2020 Zarządu Powiatu Drawskiego, 

uchwała zmieniającą w sprawie powołania Powiatowego Zespołu 

Koordynującego realizację zadań określonych w Narodowym 

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Zarząd 

Powiatu 

Drawskiego 

7.07.2017r. 

 

 

 

 

  25.08.2020r. 

 

Bez kosztów 

 

 

 

 

      Bez kosztów 

2. Opracowanie lokalnego 

programu ochrony 

zdrowia psychicznego 

Podjęcie uchwały Nr XXXIX/279/2017 Rady Powiatu Drawskiego  

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022  oraz 

Uchwały Nr XLII/297/2018 Rady Powiatu Drawskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Drawskiego na lata 2017-2022. 

Zespół 

Koordynujący 

01.12.2017 r.  

 

 

 

16.02.2018 r. 

Bez kosztów 

3. Realizacja, 

koordynowanie  

i monitorowanie 

lokalnego programu 

ochrony zdrowia 

psychicznego 

Przygotowanie sprawozdania za rok 2021 Podmioty 

odpowiedzialne 

za realizację 

zadań 

wskazane w 

PPOZP 

2022 r. Bez kosztów 

4. Przygotowanie  

i udostępnienie 

mieszkańcom oraz 

samorządowi 

województwa 

aktualizowanego 

corocznie przewodnika 

informującego o lokalnie 

dostępnych formach 

opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej i 

Przewodnik w trakcie opracowywania 

( zakończenie przewodnika po zakończeniu pięcioletniego programu 

tj. jesień 2022 roku) 

Wydział 

Ochrony 

Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych 

przy pomocy 

Zespołu 

Koordynująceg

o PPOZP 

W realizacji Budżet Powiatu 
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aktywizacji zawodowej 

dla osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi 

  

Cel szczegółowy: 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

1.Wspieranie rozwoju 

dzieci  

i młodzieży przez 

poradnie psychologiczno-

pedagogiczne przez 

udzielanie dzieciom  

i młodzieży oraz 

rodzicom pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w zakresie zapobiegania 

zaburzeniom psychicznym opracowuje i realizuje programy 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie/w szkole i w środowisku 

lokalnym.  

Programy dla rodziców: 

- „Gdzie prowadzę swoje dziecko, czyli zagrożenia współczesnego 

świata”, 

- „Zdrowe odżywianie”, 

- „Pomoc dzieciom z trudnościami emocjonalnymi”, 

- „Uczeń zagrożony niedostosowaniem”, 

- „Depresja dziecka w ujęciu psychodynamicznym”, 

- „Komunikacja świadoma i nieświadoma w pracy nauczyciela”, 

- „Zaburzenia rozwojowe u dzieci w szkole”, 

- „Jak motywować dziecko do nauki”, 

- „Niebezpieczne środki uzależniające, 

- „Program dla rodziców na temat przemocy domowej”, 

- „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych”, 

- „EEG biofedbeek – zajęcia stymulujące dla uczniów”. 

Programy dla nauczycieli i pedagogów: 

- „Praca z trudnym rodzicem”, 

- „Budowanie pozytywnych relacji w zespole”, 

- „Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu”, 

- „Diagnoza w poradni, rodzaje orzeczeń i opinii wydawane przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne”, 

- „ADHD – sposób postępowania z dziećmi w młodszym wieku”, 

Poradnia 

Psychologiczno

-Pedagogiczna  

w Drawsku 

Pomorskim 

2021 r. Środki własne 

realizatorów zadań 
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Programy dla dzieci i młodzieży: 

- „Przedszkole – Necio.pl – profilaktyka”, 

- „Zajęcia integracyjne”, 

- „Przemoc – jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy”. 

Poradnia prowadzi działania z zakresu profilaktyki zdrowia 

psychicznego dla dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników 

instytucji z terenu powiatu: 

- zapoznawanie pracowników placówek z terenu działania Poradni z 

procedurami i możliwościami otrzymania pomocy dla dzieci i ich 

rodziców. 

Wydano orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci 

i młodzieży z powodu: 

- zaburzeń zachowania – 2, 

- zaburzeń emocjonalnych – 4, 

- depresji młodzieńczej – 1, 

- autyzmu – 2, 

- stanu po porodzie – 1, 

- chorób przewlekłych i wypadków losowych – 12. 

 

Wydano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu: 

- niepełnosprawności ruchowej – 16, 

- zagrożenia niedostosowaniem społecznym – 8, 

- niedostosowania społecznego – 27, 

- niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim – 53, 

- niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i 

znacznym – 10, 

- niepełnosprawności sprzężonej – 26, 

- autyzmu, zespołu Aspergera – 42, 

- niewidzenia, niedowidzenia – 5, 

- niesłyszenia, niedosłyszenia – 3, 

- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe/indywidualne – 4. 
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1. Udzielanie pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom  

i młodzieży w 

przedszkolach, szkołach  

i placówkach 

W 2021 roku przeprowadzono: 

- Indywidualne terapie – 36, 

- Psychoterapie – 9, 

- Warsztaty  - 3, 

- Porady i konsultacje – 179, 

- Prowadzenie mediacji – 5. 

 

Powiatowa 

Poradnia 

Psychologiczno

-Pedagogiczna 

w Drawsku 

Pomorskim 

2021 r. Środki własne 

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców i opiekunów 

prawnych w ramach bezpłatnego poradnictwa i wsparcia  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

- Organizowanie zebrań z rodzicami, podczas których prowadzona 

jest pedagogizacja mająca na celu przeciwdziałanie zjawiskom 

niepożądanym w procesie wychowania dziecka. 

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w formie zajęć 

indywidualnych oraz porad i rozmów wspierających prowadzona jest 

na bieżąco w sytuacjach problemowych. 

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców w formie porad 

i rozmów wspierających, prowadzona na bieżąco  

w sytuacjach kryzysowych. 

- W zależności od zgłaszanych potrzeb, organizowana jest pomoc 

terapeutów: logopedy, neurologopedy, surdopedagoga, 

oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, fizjoterapeuty, specjalisty  

w zakresie integracji sensorycznej, specjalisty  

w zakresie terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu, 

specjalisty w zakresie wspomagania nieharmonijnego lub 

zaburzonego rozwoju małego dziecka. 

- Prowadzenie zajęć w ramach projektów i programów: „Za życiem”, 

„Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”, „Program 25+”, „ABC 

Przedszkolaka”. 

- Prowadzenie internatu dla wychowanków, w ramach udzielania 

pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej 

oraz wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. 

- Wspieranie rodzin naturalnych w środowisku zamieszkania poprzez 

udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu problemów, w tym 

Zespół 

Placówek 

Edukacyjno-

Terapeutyczny

ch  

w Bobrowie 

2021 r. Środki własne 
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opiekuńczo-wychowawczych, dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego i prawnego: 

* liczba osób korzystających z doradztwa i szkoleń – 83, 

* liczba rodzin objętych wsparciem – 22, 

* spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, dietetyk) – 64, 

* organizacja wolnego czasu dla dzieci(pozalekcyjne, wakacyjne,  

w czasie ferii): 

   - turnusy rehabilitacyjne – 1 (30 uczestników) 

   - w czasie wakacji i ferii zimowych zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze w grupach przedszkolnych – 28 osób, 

   - zajęcia w świetlicy szkolnej – 315 osób, 

   - zajęcia w internacie rozwijające zainteresowania – 43 

uczestników. 

Bieżące wsparcie psychologiczne- uczestnicy WTZ w Czaplinku  

(w zależności od potrzeb). 

 

Zespół 

Placówek 

Edukacyjno-

Terapeutyczny

ch  

w Bobrowie  

Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej  

w Czaplinku 

2021 r. Środki własne 

 

Sporządzono dnia 28.03.2022 r.  

               Jolanta Banaszek 
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