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fi Powiat Grodziski 

I. Wprowadzenie. 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu - rok 2020) 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j.: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 685) nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego 
powołane, obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego. 
Wobec powyższego uchwałą Nr 314/XLIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2018 r. 
przyjęto Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 - 2022. 

Zadania realizowane w ramach ochrony zdrowia psychicznego określa rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r., poz. 458) i dotyczą one w szczególności: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym; 
2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 

opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym; 

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, 
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich 
dyskryminacji. 

Wymienione wyżej zadania powinny być realizowane poprzez działania określone w Narodowym 
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, a uczestnikami tychże zadań mogą być również m. in.: 
organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki 
wyznaniowe, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także różnorodne podmioty, które 
zakresem swej działalności wpisują się w cele i zadania Programu. 

Baza podmiotów z obszaru Powiatu Grodziskiego uczestniczących w prowadzeniu działań objętych 
Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego jest systematycznie aktualizowana, dzięki 
czemu spełnia funkcję wsparcia i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

W skład bazy podmiotów Powiatu Grodziskiego realizujących zadania Programu wchodzą: 

1. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim; 
2. Poradnia Leczenia Uzależnień w Grodzisku Mazowieckim; 
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim; 
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim; 
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

- przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS" 
w Grodzisku Mazowieckim, 

- przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku; 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej; 

7. Domy Pomocy Społecznej: 

- DPS dla Osób Starszych w Izdebnie Kościelnym, z filią w Grodzisku Mazowieckim, 

- Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku. 
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fi Powiat Grodziski Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu - rok 2020) 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim; 
9. Ośrodki Pomocy Społecznej: 

OPS w Grodzisku Mazowieckim, 
OPS w Milanówku, 
OPS w Podkowie Leśnej, 
Gminny OPS w Żabiej Woli, 
Gminny OPS w Baranowie, 

Gminny OPS w Jaktorowie; 

1 O. Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim; 

11. Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim 
z Zespołem W czesnego Wspomagania Rozwoju i Wiodącym Ośrodkiem 
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Powiecie Grodziskim; 

12. Inne placówki: 

- niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
- gabinety terapii, 
- niepubliczne przychodnie specjalistyczne, 
- przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi, 

- stowarzyszenia i fundacje. 

Na terenie Powiatu Grodziskiego funkcjonuje również szereg prywatnych gabinetów lekarzy 
psychiatrów i psychologów. 

Powiat grodziski nie dysponuje stacjonarnymi zakładami psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 

korzysta w tym zakresie z zaplecza funkcjonującego na terenie województwa mazowieckiego, 
głównie w Powiecie Pruszkowskim. 

II. Realizacja zadań Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
- w roku 2020. 

L.p. Zadania do realizacji Realizacja 

I. CEL STRATEGICZNY: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. 

Cel szczegółowy: 
1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. 

1. Opracowanie lokalnego Podejmowano szereg działań ukierunkowanych na utworzenie 
programu zwiększenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ostateczrńe 
dostępności oraz zmniejszenia ze względu na brak lekarzy psychiatrów dziecięcych, gotowych 
nierówności w dostępie do podjęcia pracy w tego typu placówce, jak też w związku 
do różnych form środowiskowej z utrzymującą się w Polsce od marca 2020 r. pandemią 
psychiattycznej opieki z.drowotnej, COVID-19, realizacja przedmiotowego zadania wydłuża się 
w tym rozwoju CZP oraz w czasie. 
placówek psychiatrycznej W 2019 roku, pismem z dnia 15.01.2019 r., NFZ informował 
opieki zdrowotnej dla dzieci Starostę Grodziskiego o planowanym przeprowadzaniu 
i młodzieży w powiecie lub postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów 
gminie. o realizacje świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
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fi Powiat Grodziski Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu - rok 2020) 

L.p. 

2. 

1. 

Zadania do realizacji 

Utworzenie CZP zgodnie 
z zasadami organizacyjnymi 
zawartymi w rozdziale 4 
Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. 

Cel szczegółowy: 

Realizacja 

środowiskowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej 
dla dzieci i młodzieży (na I poziomie referencyjnym). Określano 
wówczas przewidywany termin obowiązywania umów na dzień 
01.04.2019 r. Niestety nie udało się zrealizować zadania, 
dotyczącego zatrudnienia psychiatry dziecięcego, ponieważ SPS 
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim oraz placówki 
POZ, do których rozesłane zostały pisma Starosty Grodziskiego 
informujące o podejmowanych przez NFZ procedurach -
nie przystąpiły do konkursu NFZ, z uwagi na brak możliwości 
spełnienia przedstawionych wymagań formalnych. 
W okresie od maja 2019 r. do lutego 2020 r. prowadzona była 
korespondencja z Dyrektorem SPS Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim, jak również z Dyrektorem 
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dotycząca 
ustalenia możliwości podjęcia przez Szpital Zachodni nowej 
działalności w zakresie ambulatoryjnych świadczeń dla dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, jednakże w związku 
z rozwijającą się w Polsce od marca 2020 roku pandemią, 
działania w tym zakresie zostały zawieszone. 
W dniu 28 października 2020 r. na posiedzeniu Zespołu 
Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego w Powiecie Grodziskim, Przewodniczący 
Zespołu zadeklarował, że do końca roku 2020 postara się 
nawiązać kontakt z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum 
Zdrowia w Pruszkowie-Tworkach - w celu ustalenia 
potencjalnych możliwości uzyskania wsparcia w procesie 
zatrudnienia psychologa dziecięcego dla Powiatu Grodziskiego 
lub uzgodnienia kierunku dalszych działań, jakie Powiat 
Grodziski zmuszony będzie podjąć dla osiągnięcia celu. 
Sprawa jest w toku (wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania brak dodatkowych danych). 
Ze względu na utrzymującą się pandemię COVID-19, zadanie to 
realizowane będzie w kolejnych latach. 

2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

Aktualizacja poszerzenia, 
zróżnicowania oraz 
unowocześnienia pomocy 
i oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 
w zakresie pomocy: 
bytowej, mieszkaniowej, 
stacjonarnej, samopomocy 
środowiskowej. 

Warsztat Terapii Zajęciowej i Swietlica środowiskowa 
w Grodzisku Mazowieckim - Stowarzyszenie Malwa Plus. 

W ramach zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi 
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 
ww. podmiot podejmował w 2020 r. działania w obszarach: 

1. Organizowanie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem 
różnorodnych form terapii: 
- treningi umiejętności społecznych (ekonomiczny, 

planowanie i robienie zakupów, porządkowanie 
i or~anizowanie miejsca pracy, proszenie o pomoc, 
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fi Powiat Grodziski 

L.p. Zadania do realizacji 

2. 

-

-

-

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu - rok 2020) 

Realizacja 

radzenie sobie w instytucjach i korzystanie z ich usług 
np. poczty, przychodni, urzędów, kawiarni, dworców 
WKD/PKP itp., reagowanie na zaczepki i namawianie, 
obrona swoich praw, savoir-vivre), 
treningi higieniczne (kształtowanie nawyku 
codziennego dbania o higienę osobistą i wygląd 
zewnętrzny, estetykę i adekwatny do pory roku 
i okoliczności ubiór, zabiegi higieniczne, 
pielęgnacyjne, kosmetyczne, fryzjerskie), 
treningi kulinarne i spotkania z dietetykiem (nauka 
samodzielnego i właściwego sposobu odżywiania oraz 
przygotowywania posiłków, gotowanie zup, pieczenie 
ciast, przyrządzanie prostych dań oraz tradycyjnych 
potraw świątecznych, nakrywanie do stołu, obsługa 
sprzętów kuchennych, w tym AGD, 
treningi komputerowe (nauka korzystania z Internetu 
i komputerów osobistych, gier, edytorów tekstu; 
obróbka zdjęć, tworzenie plików, odtwarzanie muzyki, 
obsługa kserokopiarki, laminarki, aparatu 
fotograficznego, niszczarki, współtworzenie strony 
internetowej, okolicznościowej tablicy informacyjnej 
oraz tworzenie facebook-a), 

- zajęcia stolarskie (nauka majsterkowania, trening 
gospodarczy, nauka bezpiecznego i zgodnego 
z przeznaczeniem posługiwania się narzędziami, 
wykonywanie prostych elementów z drewna oraz 
prostych napraw, wsparcie techniczne dla warsztatu), 

- arteterapię (własna ekspresja twórcza przez: rysunek, 
malarstwo, haft, gobelin, szydełkowanie, szycie ręczne 
i maszynowe, decoupage, wypalanie w drewnie, 
tworzenie ceramiki, projektowanie i szycie strojów 
i akcesoriów, tworzenie kart świątecznych i stroików, 
twórczość pisarską oraz teatralną), 

- treningi relaksacyjne ( odprężenie i rozładowanie 
napięcia /np. treningi autogenne/, wyciszenie poprzez: 
słuchanie muzyki, biblioterapię /słuchowiska, 
korzystanie z audiobooków/, filmoterapię, zabawy 
taneczne, spacery). 

Realizacja gsychoedukacji w kontekście choroby. s)1uacji 
!gy~SO\WCh oraz kształtowanie świadomych lub 
,~ uczonych gostaw wobec własnego zdrowia: 
- indywidualne prace z psychologiem - monitorowanie 

potrzeby kontaktu z lekarzem psychiatrą lub 
neurologiem (współpraca), edukacja uczestników 
dotycząca systematycznej kontroli lekarskiej 
i rzetelnego przekazywania istotnych dla zdrowia 
informacji, regularnego lub doraźnego zażywania 
lekarstw; współpraca z PZP w Grodzisku 
Mazowieckim i Pruszkowie; wsparcie emocjonalne 
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L.p. Zadania do realizacji 

3. 

-

-

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu- rok 2020) 

Realizacja 

dla uczestników WTZ i omawianie bieżących 
trudności w funkcjonowaniu (zdobywanie wiedzy 
o sobie samym i otoczeniu), 
prace w grupie z psychologiem - angażowanie 
uczestników do wspólnych działań, nauka 
umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 
kontaktów i respektowania norm społecznych (normy 
grupowe, ustalanie granic), kontrola zachowania 
(radzenie sobie z emocjami własnymi i emocjami 
innych), nauka współpracy w grupie, poprawa 
koncentracji uwagi, praktykowanie samokontroli, 
zapobieganie izolacji i pomoc w przezwyciężaniu 
lęków, rozwijanie umiejętności radzenia sobie 
ze stresem (praktykowanie strategii), nauka tolerancji 
i kompromisu w praktyce, uświadomienie zasobów 
własnych, 

prace z fizjoterapeutą (indywidualna/grupowa) -
mobilizowanie do systematycznej aktywności 
fizycznej i korzystania w pełni z wyposażenia 
pracowni (wiosła, rowerki, piłki, drążki, drabinki itp.) 
oraz regularnych i ukierunkowanych ćwiczeń, udział 
w wewnętrznych turniejach tenisa stołowego oraz 
treningach przygotowujących do wydarzeń 
sportowych, kontrola mierzenia ciśnienia. 

Z uwagi na ustawowe ograniczenia związane z pandemią 
COVID-19 (zarządzenie Wojewody) znacznie ograniczono 
bezpośredni dostęp uczestników do zajęć na terenie 
placówki. W tym czasie pracownicy kontaktowali się 
z uczestnikami lub ich rodzicami/opiekunami za pomocą 
mediów (telefony, Skype, Whats App ), prowadzili 
rozmowy, udzielali wsparcia oraz dla osób chętnych 
przekazywali materiały do pracy w domu. 

Zwi~kszenie intearacji s(łołecznej osób z zaburzeniami 
nsychicznwi (cykliczne formy integruface): 
- msze święte i ostatnie pożegnania uczestników WTZ, 
- zabawy okolicznościowe w karnawale (współpraca 

z WTZ z Żyrardowa oraz z WTZ z Powiatu 
Grodziskiego), 

- zabawa integracyjno-karnawałowa w Mediatece 
w Grodzisku Mazowieckim dla osób niepełno-
sprawnych z Powiatu (dla 150 osób, w lutym), 

- zabawa karnawałowa w MOK w Żyrardowie z balem 
przebierańców (w lutym), 

- imprezy ostatkowe w karnawale i Tłusty Czwartek 
z degustacją pączków, 

- projekt „Marsz serc" ze strefą aktywnego seniora (luty), 
- cykliczne koncerty w MOK w Grodzisku 

Mazowieckim „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat?" 
(ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19, 
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Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu - rok 2020) 

L.p. Zadania do realizacji Realizacja 

w 2020 r. uczestniczono w jednym koncercie 
w październiku, pt.: ,,Młynarski, Okudżawa, Cohen"), 

- cykliczne zajęcia Fitness w siłowni GRAFFIT 
w Grodzisku Mazowieckim (zorganizowane w 2020 r. 
tylko raz z powodu ograniczeń dotyczących pandemii, 
w lutym - w grupie 1 O osobowej), 

- wykonywanie okolicznościowych kart świątecznych 
na Wielkanoc (marzec), 

- remont i aranżacja pracowni/pomieszczeń WTZ przez 
kadrę WTZ/DKO (kwiecień -maj), 

- zajęcia rekreacyjne nad Stawami Walczewskiego 
w Grodzisku Mazowieckim (sierpień), 

- pokaz filmu „Viktoria 1920" w wirtualnym teatrze 
historii „Niepodległa" (technologia VR) w Mediatece 
(wrzesień), 

- zajęcia cykliczne z robotyki w Mediatece w Grodzisku 
Mazowieckim ( dzielone na mniejsze grupy) na temat 
nowych technologii i druku 3D - jedno spotkanie 
w placówce Stowarzyszenia MAL W A PLUS 
(w październiku), 

- spektakle Objazdowego Teatru z Krakowa (raz na 
kwartał, dla 50 osób) - odbyły się 3 spektakle: 
,,Góralskie zwyczaje" (luty),,, Piraci" (wrzesień), 
,,Trening z aktorstwa" (październik), 

- przygotowanie płyt z nagraniami utworów i życzeń 
świątecznych dla wszystkich uczestników. 

Dodatkowo w ramach projektu UE „Zwiększenie usług 
opiekuńczo-społecznych" osób niepełnosprawnych, 
w Dziennym Klubie Opieki przeprowadzono trzydniowe 
warsztaty dla osób z niepełnosprawnością: 

- warsztaty stolarskie: ,,Nauka wykonywania ramek -
wycinanie w płycie wg formy" (w październiku) oraz 
,,Wielkanoc w ekologicznych dekoracjach w drewnie" 
(w lutym) - dla 10 osób, 

- warsztaty fotograficzne: ,,Czarno-białe i kolorowe" 
(w październiku)-dla 10 osób, 

- warsztaty taneczne: ,,Nauka tańca wg określonej 
choreografii" (w marcu i wrześniu - dla 1 O osób. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej - ŚDS w Podkowie Leśnej, 
DPS w Izdebnie Kościelnym. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej 
jako dzienny ośrodek wsparcia, prowadzony przez Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej, na zlecenie Powiatu Grodziskiego zapewniał 
w 2020 r. oparcie społeczne 33 osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. Integrował i aktywnie włączał osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną do życia w społeczeństwie, 
funkcjonowania w środowisku oraz zapobieeał ich wykluczeniu 
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L.p. Zadania do realizacji Realizacja 

i marginalizacji. 
Zajęcia mające na celu aktywizację i integrację osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzone były 
w placówce 5razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00-16.00, grupowo i indywidualnie. Zajęcia 
dostosowane były do potrzeb i możliwości psychofizycznych 
uczestników. Korzystali oni z terapii zajęciowej w ramach 
pracowni kulinarnej, komputerowej, artystycznej, ceramicznej, 
stolarskiej. Brali udział w treningach umiejętności 
społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, 
samoobsługowych i zaradności życiowej oraz umiejętności 
spędzania wolnego czasu. Korzystali z poradnictwa 
psychologicznego, oferującego pomoc w rozwiązywaniu 
bieżących spraw i problemów. W placówce odbywały się 
dodatkowo zajęcia teatralne, edukacyjne, sportowe, taneczne 
oraz biblioterapia. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 
w ramach programu „Za życiem" korzystały z muzykoterapii, 
z terapii logopedycznej, z zajęć edukacyjnych z psem. Poprzez 
działania terapeutyczne i rehabilitacyjne uczestnicy wzmocnili 
poczucie własnej wartości i pewność siebie, nabyli nowe 
kompetencje społeczne, wzrósł u nich poziom zaradności 
i samodzielności, nastąpił rozwój osobowości, nabyli nowe 
umiejętności, rozwinęli swoje zainteresowania, nauczyli się 
różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Brali 
aktywny udział w różnych wydarzeniach społecznych 
(np. otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy KSN A W 
w Pęcherach oraz filii Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW 
w Górze Kalwarii, zwiedzanie Studia Telewizji Polskiej 
w Warszawie, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wyjazd na Bal 
Karnawałowy w grodziskiej Mediatece, do kina w Grodzisku 
Mazowieckim oraz na Bal Walentynkowy do OSP w 
Milanówku zorganizowany przez WTZ KSN A W z Milanówka). 
Dzięki udziałowi w życiu społecznym uczestnicy nawiązali 
nowe kontakty i znajomości, promowali placówkę oraz 
integrowali się. Wszystkie działania terapeutyczne 
dostosowane były do indywidualnych potrzeb każdej osoby, 
jej aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia. 
W związku z panującą pandemią COVID-19 zajęcia 
prowadzono także w systemie zdalnym. Utrzymywano kontakt 
telefoniczny i mailowy z uczestnikami zajęć i ich opiekunami. 
Ze względu na bezpieczeństwo ograniczono udział 
w wydarzeniach społecznych o charakterze integracyjnym. 

Dom Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym 
z filią w Grodzisku Mazowieckim. 
W 2020 roku gwarantował miejsca dla 40 osób w podeszłym 
wieku, z całodobową opieką, zaspakajającą niezbędne potrzeby 
bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne wszystkim 
mieszkańcom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. 
Zapewniał pomoc w dostępie do lecznictwa specjalistycznego, 
dowóz do poradni specjalistycznych, zorganizowany czas 
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L.p. Zadania do realizacji Realizacja 

wolny, zajęcia terapeutyczne, imprezy okolicznościowe 
i rekreacyjne. 
Czas pandemii znacznie wpłynął na jakość życia 
pensjonariuszy, które w ciągu ubiegłego roku znacznie 
spowolniło. Dyrekcja zmuszona była ograniczyć, a potem 
nawet zawiesić kontakty seniorów z osobami bliskimi oraz te 
w środowisku lokalnym. Ograniczono do minimum wyjazdy 
poza teren DPS, a wizyty lekarskie odbywały się on-line. 
Działając w ramach PPOZP podjęto realizację takich zadań 
jak: 

- działania profilaktyczne- organizacja 2 pogadanek 
dla personelu DPS, pt.: ,,Trudne emocje lub depresja 
podczas pandemii. Skąd się biorą, jak sobie z nimi 
radzić" oraz „Opieka nad osobami z chorobą 
Alzheimera", 

- uświadamianie mieszkańcom Domu celowości 
prowadzenia aktywnego stylu życia, by jak najdłużej 
utrzymać dobrostan psychofizyczny, 

- organizacja 3 pogadanek dla pensjonariuszy, pt.: 
„Trening szarych komórek- czyli jak się chronić przed 
demencją", ,,Wysiłek fizyczny- lek najskuteczniejszy 
i powszechnie dostępny", ,,Naturalne biostymulatory 
podnoszące odporność organizmu", 

- organizacja dla mieszkańców Domu zajęć 
psychoterapeutycznych, opartych głównie na 
rozmowach wspierających i pocieszaniu w trudnych 
chwilach osób zdominowanych lękiem przed pandemią 
COVID-19. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. 

Działania realizowane we wskazanym zakresie tom.in.: 
- udzielanie pomocy finansowej i niefinansowej w ramach 

działań OPS (ustawa o pomocy społecznej) skierowane 
do osób z zaburzeniami psychicznymi - dla 85 osób, 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych lub 
upośledzonych psychicznie - dla 17 osób ( dzieci), 

- kierowanie chorych lub upośledzonych psychicznie do 
domu pomocy społecznej - 3 osoby, 

- indywidualne wsparcie psychologiczne (w ramach 
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego) - 60 godzin 
miesięcznie, 

- indywidualne wsparcie prawne ( w ramach Punktu 
lnformacyjno-Konsultacyjnego)-20 godzin 
miesięcznie, 

- utworzenie grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych 
przemocą - dla 8 kobiet, 

- indywidualne konsultacje uzależnień - 20 godzin 
miesięcznie. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie. 
W 2020 roku realizował m. in. takie działania, jak: 

- organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 
(objęto nimi 16 osób z zaburzeniami psychicznymi -
dane sprawozdawcze MRPiPS-03), 

- zapewnienie uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajęciowej i środowiskowych domach 
samopomocowych, usprawniających i rozwijających 
umiejętności obejmujące czynności życia codziennego, 
poprawę kondycji psychicznej i fizycznej (we 
współpracy z NZOZ Ośrodkami Zdrowia w Jaktorowie 
i Międzyborowie zapewniono uczestnictwo 9 osobom). 

GOPS w Jaktorowie prowadził też w 2020 r. działania na rzecz 
zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Upowszechniał wiedzę na temat 
zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia 
korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz dążył do 
zwiększenia integracji społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Działania te realizowano we współpracy 
z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jaktorowie, NZOZ w Jaktorowie i Gminną Biblioteką 
Publiczną w Jaktorowie. Polegały one m. in. na: 

- organizacji kampanii promocyjno-informacyjnej 
dotyczącej rozpoznawania i leczenia depresji, 

- organizacji kampanii promocyjno-informacyjnej 
na temat profilaktyki w zakresie zażywania dopalaczy, 

- spotkaniach promujących zdrowy styl życia 
i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród 
lokalnej społeczności, 

- stworzeniu Grupy Samopomocowej Osób 
Niepełnosprawnych - obejmującej 30 osób. 

Pozostałe imprezy i działania cykliczne organizowane przez 
GOPS w Jaktorowie co roku, odwołano w 2020 r. z uwagi 
na obostrzenia związane z pandemią COVID-19. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. 
W ramach działań w obszarze zdrowia psychicznego, 
na terenie Gminy Milanówek w 2020 r. zrealizowano: 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze i psychiatryczne: 
• dla 4 osób z chorobą psychiczną (w wieku 46-60 lat 

- 1 os.; powyżej 60 lat - 3 os.), 
• dla 4 osób niepełnosprawnych intelektualnie 

(w wieku 18-30 lat - 1 os.; w wieku 31-45 lat - 1 os.; 
w wieku 46-60 lat- 1 os.; powyżej 60 lat-1 os.), 

• dla 2 osób z autyzmem (w wieku 25-30 lat), 
• dla 8 osób samotnie gospodarujących, 

- usługi transportowe dla osób ze spektrum autyzmu: 
• dla 1 osoby - w formie 83 usług transportowych 

( świadczonych na zasadzie opłat za transport 



fi Powiat Grodziski Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu- rok 2020) 

L.p. Zadania do realizacji Realizacja 

na zajęcia rewalidacyjne, organizowane poza 
miejscem zamieszkania), 

• dla 1 osoby - w formie jednorazowego wsparcia 
finansowego na dofinansowanie do organizacji 
transportu we własnym zakresie; 

zaistniała sytuacja stała się asumptem do przygotowania 
i przyjęcia przez Gminę Milanówek Gminnego Programu 
osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych 
ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne 
na rok 2021). 

Rozliczenie liczby godzin za świadczone usłmii. urzyznanych 
decyzja na 2020 rok: 

- osoby z chorobą psychiczną: 
304 godziny przyznane, a 243,5 zrealizowane, 

- osoby niepełnosprawne intelektualnie: 
405 godzin przyznanych, a 365 zrealizowanych, 

- osoby z autyzmem: O godzin przyznanych 
i zrealizowanych. 

RAZEM: 709 godzin przyznanych, a 608,5 zrealizowanych 
(na łączną kwotę 21.297,50 zł.). 

Kadra pracowników zatrudnionych bezpośrednio do realizacji 
specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmowała w 2020 r.: 
1 psychologa i 1 terapeutę zajęciowego (łącznie 2 osoby). 
Liczba osób korzystających z tego typu usług w porównaniu do 
lat ubiegłych minimalnie spadła. W ramach usług realizowano 
programy terapeutyczne usprawniające zaburzone funkcje 
organizmu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku 
Mazowieckim. 
W związku z obowiązkiem realizacji zadań związanych 
z ochroną zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu, PCPR 
w Grodzisku Mazowieckim podjęło następujące działania 
uwzględnione w harmonogramie Programu na rok 2020, m.in.: 

prowadzenie punktu wsparcia dla rodzin z zaburzeniami 
psychicznymi oraz porad prawnych dla rodzin; 
psychologowie, prawnik oraz terapeuta ds. uzależnień 
organizowali: 
- spotkania indywidualne, terapeutyczne dla osób 

doświadcz.ających problemów uniemożliwiających im 
pełnienie podstawowych ról społecznych, 

- spotkania dla rodzin doświadczających trudności związanych 
z wychowywaniem dzieci, śmiercią w rodzinie, rozwodem 
lub separacją, 

- spotkania dorosłych i dzieci, przeżywających różnego 
rodzaju kłopoty związane z trudnościami w nawiązywaniu 
pozytywnych relacji z otoczeniem, dorastaniem 
w rodzinie z problemem alkoholowym - trudne 
dzieciństwo, przeżycia traumatyczne. 
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Z pomocy świadczonej przez PCPR w 2020 roku skorzystało: 
- z porady psychologa - 498 osób (w 2019: 641 osób), 
- z porady prawnika- 63 osoby (w 2019: 122 osoby), 
- z porady terapeuty ds. uzależnień-19 osób (w 2019: 

26 osób). 

Ogółem z porad, terapii i wsparcia specjalistów skorzystało 
w 2020 roku 580 mieszkańców Powiatu Grodziskiego (w 2019 r. 
liczba ta wynosiła: 789 osób), w tym z pomocy: 

- specjalisty terapii uzależnień- 19 osób, w tym 
w obszarze przemocy domowej 15 (w 2019: 26 w tym 18), 

- psychologa dla osób dorosłych - 104 osoby, w tym 
w obszarze przemocy domowej 5 (w 2019: 149, w tym 3), 

- psychologa do pracy z dziećmi i ich rodzinami -
394 osoby, w tym w obszarze przemocy domowej 18 
(w 2019: 492, w tym 25), 

- prawnika- 63 osoby, w tym w obszarze przemocy 
domowej 4 osoby (w 2019: 122, w tym 20). 

Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 
1) rozpatrywał wnioski o wydanie: 

- orzeczenia o niepelnosprawności (z powodu choroby 
psychicznej, upośledzenia umysłowego oraz całościowych 
zaburzeń rozwojowych), w tym: 
• dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 
• dla osób, które ukończyły 16 rok życia, 
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień , 
legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
karty parkingowej; 

2) wydał orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności osobom z zaburzeniami psychicznymi: 

- osobom po 16 roku życia 

Symbol przyczyny 
niepełnosprawności 

Ol-U 
02-P 
12-C 

RAZE:\1 

Ilość wydanych 
orzeczeń - w roku 2020 

7 
93 
30 
130 

Symbol Stopień Stopień Stopień 

przyczyny znaczny umiarkowany lekki 

niepełnosprawności Rok 2020 

01-U 3 4 o 
02-P 20 71 2 
12-C 7 23 o 

RAZEM 30 98 o 
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Podział 
Wiek 

16-25 126-40 141-60 1 
Powyżej 

ze 
względu 

61 

na wiek Rok2020 

O$tółem 51 I 21 I 36 I 22 

Podział ze względu 
Rok2020 

na płeć 

Kobiety 54 
Meżczvźni 76 

W vkształcenie 

Podział ze mniej 

względu na niż podsta- zasad-
średnie wyższe 

wykształ-
podsta- wowe nicze 

cenie wowe 

Rok2020 

Ogółem 44 30 17 26 13 

- dzieciom przed 16 rokiem życia (z całościowymi 
Zaburzeniami Rozwoju - Autyzmem dziecięcym, 
Autyzmem atypowym, Zespołem Retta, Zespołem 
Hellera, Zespołem Aspergera) 

a) ilość i rodzaj orzeczeń: 

Synibolprzyczyny 
Ilość wydanych 

orzeczeń-
niepełnosprawności 

wroku2020 
Ol-U 3 
02-P 3 
12-C 82 

RAZEM 88 

b) wiek, pleć - ogółem orzeczenia z ww. symbolami: 

Podział Wiek 

ze względu 0-3 I 4-7 I 8-16 
na wiek 

Rok2020 orzekanych 

Ogółem 10 I 31 I 47 

Podział 

ze względu Rok2020 
na płeć 
Kobiety 17 

Meżczvźni 71 

Źródło tabel: dane Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. 
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2. Wspieranie finansowe projektów Do 2019 roku odbywały się na terenie Powiatu Grodziskiego 
organizacji pozarządowych coroczne marsze p. h.: ,,Różni a Równi", promujące akceptację 
służących rozwojowi form niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej i psychicznej -
oparcia społecznego dla osób organizowane pod patronatem Starosty Grodziskiego, Naukowej 
z zaburzeniami psychicznymi. Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa 
Psychologii Klinicznej. Imprezie towarzyszyły wystawy prac 
plastycznych i rękodzielniczych oraz występy artystyczne 
i zajęcia z animatorem kultury. 
Niestety w 2020 roku, z powodu obostrzeń wprowadzonych 
w związku z panującą w kraju pandemią COVID-19, zarówno 
marsz „Różni a Równi", jak też inne tego typu inicjatywy -
nie zostały zrealizowane. 

3. Zwiększenie udziału zagadnień Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku 
pomocy osobom z zaburzeniami Mazowieckim. 
psychicznymi w działalności W danym zakresie, w 2020 roku PCPR podjął działania takie, jak: 
powiatowych centrów pomocy - realizacja audycji radiowych informacyjno-edukacyjnych 
rodzinie. sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz 

przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi, 

- kontynuacja realizacji programu „Aktywny 
samorząd" (ze środków PFRON) mającego na celu 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo jego beneficjentów 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 
do edukacji, 

- udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym 
(w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi) 
w postaci dofinansowania do likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się, a także do uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych, 

- realizacja programu rządowego p.n.: ,,Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej". 

Cel szczegółowy: 
3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

1. Zwiększenie dostępności Powiatowy U rząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim. 
rehabilitacji zawodowej, Dane dotyczące wskazanego obszaru przedstawiały się 
organizacja poradnictwa w 2020 roku następująco: 
zawodowego i szkoleń Liczba osób bezrobotn:i:ch i poszukuj~c:i:ch prac)'. 
zawodowych dla osób z zaburzeniami gsychicznvmi w 2020 r.: 
niepełnosprawnych, w tym - osoby z upośledzeniem umysłowym - 5 bezrobotnych, 
z zaburzeniami psychicznymi. 

5 poszukujących pracy, ogółem 10 osób (w 2019: jw.), 
- osoby chore psychicznie - 20 bezrobotnych, 

8 poszukujących pracy, ogółem 28 osób 
(w 2019: 26 i 10, czyli łącznie 36); 

Razem: 25 bezrobotnych i 13 poszukujących pracy, czyli 
ogółem 38 osób zarejestrowanych w ewidencji PUP. 
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2. Prowadzenie kampanii 
szkoleniowo- informacyjnej 
adresowanej do pracodawców 
promujących zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych, w tym 
z zaburzeniami psychicznymi. 

Cel szczegółowy: 

Realizacja 

Wsparcie udzielone osobom zarejestrowanym w PUP: 
W 2020 roku 3 osoby niepełnosprawne z zaburzeniami 
psychicznymi (bezrobotne) otrzymały wsparcie w ramach 
aktywizacji zawodowej, w tym: 

- 1 osoba podjęła pracę w ramach prac interwencyjnych 
na stanowisku: pracownika biurowego, 

- 1 osoba została skierowana na prace społecznie 
użyteczne, 

- 1 osoba została objęta grupową poradą zawodową 
w zakresie: ,,Wiedza i aktywność warunkiem 
osiągnięcia sukcesu na rynku pracy". 

W 2020 roku ze środków PFRON 1 osoba niepełnosprawna 
bezrobotna z zaburzeniami psychicznymi odbyła szkolenie 
indywidualne: Kurs kierowców wózków jezdniowych 
podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat. II WJO. 
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim 
prowadził m.in.: 
pośrednictwo pracy dla osób z zaburzeniami. z którego 
w 2020 roku skorzystało: 

- 38 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 
• 13 osób poszukujących pracy, niepozostających 

w zatrudnieniu, 
• 25 osób niepełnosprawnych bezrobotnych. 

W efekcie ww. działań 6 osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych z upośledzeniem umysłowym oraz z 
chorobami psychicznymi podjęło zatrudnienie. 

W dniu 26.02.2020 r. została zorganizowana giełda pracy 
w siedzibie urzędu, dla firmy: ,,INTER - TEAM" Spółka z o.o. 
- na stanowisko: magazynier. 
W spotkaniu uczestniczyły 34 osoby bezrobotne, w tym 1 osoba 
niepełnosprawna, niepozostająca w zatrudnieniu, 
z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

1. Powołanie lub kontynuacja Uchwałą Nr 649/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 
lokalnego zespołu 18.10.2017 r. ustalono 15-to osobowy skład Zespołu 
koordynującego realizację Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony 
Programu. Zdrowia Psychicznego w Powiecie Grodziskim. 

Uchwałą Nr 872/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 
08.11.2018 r. zmieniono skład osobowy (na 16 osób), włączając 
do Zespołu Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. 
H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku 
Mazowieckim. 

Uchwałą Nr 252/2020 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 
08.01.2020 r. zmieniono skład osobowy (na 15 osób), 
wyłączając Panią Annę Świątkowską, przewodniczącą 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
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w Grodzisku Mazowieckim oraz Panią Barbarę Madzelan-
Sadoś, p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatu Grodziskiego. Do Zespołu włączono Pana 
Krzysztofa Markowskiego - Członka Zarządu Powiatu 
Grodziskiego. 

Uchwałą Nr 401/2020 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 
30.09.2020 r. zaktualizowano skład osobowy Zespołu 
i wprowadzono dodatkowe zapisy dotyczące zasad działania 
Zespołu i sposobu prowadzenia posiedzeń. 
Straciły moc uchwały wymienione powyżej. 

Planuje się włączenie w 2021 roku do składu Zespołu- nowego 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku 
Mazowieckim. 

2. Opracowanie lub aktualizacja Zespół Koordynujący Realizację Programu, opracował lokalny 
lokalnego programu ochrony Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022, 
zdrowia psychicznego, przyjęty uchwałą Nr 314/XLIII/18 Rady Powiatu Grodziskiego, 
zawierającego szczegółowy plan w dniu 27 lutego 2018 r. 
zapewnienia mieszkańcom 
koordynowanych,medycznych 
i społecznych świadczeń CZP. 

3. Realizacja, koordynowanie W roku 2020 przeprowadzono jedno spotkanie Zespołu, 
oraz monitorowanie lokalnego z którego sporządzony został protokół. Omawiano na bieżąco 
Programu Ochrony Zdrowia istotne sprawy. Podmioty realizujące lokalny Program 
Psychicznego. Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz ich koordynatorzy 

rozpoznawali lokalne potrzeby, dostosowywali do nich 
działania i finansowanie, wykony,vali wymaganą 
sprawozdawczość. 

Do dnia 15 lutego 2020 r. podmioty uczestniczące w realizacji 
Programu złożyły częściowe sprawozdania z realizacji zadań 
w 2020 roku i na bazie ww. sprawozdań opracowane zostało 
zbiorcze sprawozdanie roczne z realizacji Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 
Grodziskim - za 2020 rok. 

4 . Przygotowanie i udostępnianie Pierwszy informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, 
mieszkańcom oraz samorządowi pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób 
województwa aktualizowanego z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Grodziskim został 
corocznie przewodnika, opracowany, przekazany do wszystkich podmiotów realizujących 
informującego o lokalnie Program, podany do publicznej wiadomości poprzez 
dostępnych formach opieki zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego 
zdrowotnej, pomocy społecznej w zakładce Ochrona Zdrowia, na stronie PCPR i PUP oraz 
i aktywizacji zawodowej dla osób wysłany do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
z zaburzeniami psychicznymi Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniu 
(w wersji papierowej lub 29.12.2017 r. 
elektronicznej). 

Do końca grudnia każdego następnego roku dokonywana była 
aktualizacja zapisów ww. Informatora. Ostatnio Informator 
zaktualizowano w dniu 31.12.2020 r. Jego zaktualizowaną wersję 
podano do publicznej wiadomości w sposób wskazany powyżej. 
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II. CEL STRATEGICZNY: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej opieki adekwatnej do potrzeb. 

Cel szczegółowy: 
1. Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

1. W spieranie rozwoju dzieci Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku 
i młodzieży przez poradnie Mazowieckim- mimo trwającej w 2020 r. pandemii COVID-19 
psychologiczno-pedagogiczne i związ.anych z nią obostrzeń - starała się chociaż w częściowo 
poprzez udzielanie dzieciom ograniczony sposób realizować: 
i młodzieży oraz rodzicom - cykliczne warsztaty umiejętności wychowawczych 
pomocy psychologiczno- dla rodziców, 
pedagogicznej. - cykliczne zajęcia artterapii dla dzieci z zahamowaniami 

i nieśmiałych, 
- prowadzić Treningi Umiejętności Społecznych dla uczniów, 
- współpracować z Zespołem Interdyscyplinarnym w ramach 

Niebieskiej Karty. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim -
podejmował ro.in. takie działania jak: 
- prowadzenie Programu szkoły dla rodziców, dotyczącego 

budowania umiejętności wychowawczych i komunikacji 
z dzieckiem ( obejmującego 45 osób), 

- świadczenie wsparcia psychologa dziecięcego - 36 godzin 
miesięcznie, 

- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin z dysfunkcjami -
dla 54 dzieci, 

- działania profilaktyczne pedagogów ulicy pracujących z 
młodzieżą- 2 pedagogów, 

- profilaktyka dopalaczy w szkołach - 20 godzin miesięcznie. 

GOPS w Jaktorowie we współpracy z Zespołami Szkół 
w Jaktorowie i Międzyborowie oraz Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną: 

- skierowano 77 uczniów do poradni psychologiczno-
pedagogicznej, 

- wydano 72 opinie nt. funkcjonowania uczniów oraz 
o potrzebie wspomagania ich rozwoju, 

- realizowane są 52 orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, indywidualnym nauczaniu i inne, 

- pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęte są wszystkie 
dzieci i młodzież ze szkół gminnych, jak również rodzice 
uczniów, 

- w X/2020 r. organizowano szkolenia i warsztaty pn.: 
„Fonoholizm - jak zapobiegać?" (dla 175 uczniów szkół 
podstawowych), 

- psycholog zatrudniony w GOPS Jaktorów udzielił porad 
i konsultacji 154 osobom (dorosłym, młodzieży i dzieciom), 
najczęściej z uwagi na opóźnienia rozwojowe i zaburzenia 
zachowań, konflikty rodzinne, traumatyczne sytuacje, 
przemoc i trudności w sprawowaniu opieki rodzicielskiej, 

17 



fi Powiat Grodziski Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 

(okres realizacji programu - rok 2020) 

L.p. Zadania do realizacji Realizacja 

- w ramach działania Punktu informacyjno-konsultacyjnego 
dla osób uzależnionych (z ramienia Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaktorowie) -
terapeuta Punktu udzielił 79 porad i konsultacji osobistych 
oraz 238 porad telefonicznych osobom uzależnionym 
i współuzależnionym. 

2. Udzielanie pomocy W ramach tego obszaru działań, w 2020 roku w Poradni 
psychologiczno-pedagogicznej Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim: 
dzieciom i młodzieży. - kontynuowano prowadzenie diagnoz, konsultacji i porad 

psychoterapeutycznych oraz indywidualnej psychoterapii, 
- zajmowano się zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gotowości 

szkolnej i wspomagania rozwoju mowy, 
- utrzymywano stałą współpracę z Poradniami Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 
- wydawano orzeczenia i opinie, w tym: dotycz.ące autyzmu 

i zespołu Aspergera oraz wczesnego wspomagania rozwoju, 
- w ramach promocji działań na rzecz zdrowia psychicznego 

prowadzone były działania informacyjne ( cykliczne audycje 
radiowe z udziałem specjalistów Poradni, publikacje 
materiałów psychoedukacyjnych na stronie internetowej Poradni). 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole 
Szkół Specjalnych wspierał w 2020 roku grupę dzieci i ich rodzin. 
Ponadto, wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczy dla Powiatu Grodziskiego, działający w ramach 
rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
,,za życiem" (wprowadzonego Uchwałą Rady Ministrów Nr 160 
z dnia 20 grudnia 2016 r.) kontynuował działania wspierające 
dzieci z opiniami o potrzebie WWR - pomoc: psychologiczna, 
logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, integracja 
sensoryczna, zajęcia ogólnorozwojowe, w tym oligofrenopedagogika, 
dogoterapia, terapia widzenia, wsparcie tyflopedagogiczne. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. 
W 2020 roku PCPR podjął działania takie, jak: 
- prowadzenie rozmów psychoedukacyjnych z dziećmi 

w rodzinach naturalnych i rodzinach zastępczych, dotycz.ących 
trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem, 
problemów w rozpoznawaniu własnych emocji i uczuć, 
problemów szkolnych, odrzucenia, samotności w grupie, 
relacji rodzinnych, 

- prowadzenie konsultacji pedagogicznych z dziećmi 
przebywającymi w pieczy zastępczej, dostarczenie wsparcia 
i pomocy w trudnościach dnia codziennego, 

- spotkania indywidualne, terapeutyczne dla osób 
doświadczających problemów uniemożliwiających im 
pełnienie podstawowych ról społecznych, 

- spotkania dla rodzin doświadczających trudności 
związanych z wychowywaniem dzieci, śmiercią w rodzinie, 
rozwodem lub separacją. 
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Realizacja zadań Powiatowego Programu Ochrony Zdrowa Psychicznego na terenie Powiatu 
Grodziskiego odbywa się również poprzez czynne włączanie w nie uczniów szkół ponadpodstawowych 
prowadzonych przez Powiat. W 2020 roku, z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z tym ograniczenia 
(nauczanie w trybie zdalnym i hybrydowym), podejmowanie w placówkach tego typu działań, 

ukierunkowanych na poprawę stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży było bardzo utrudnione. 

W ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w Zespole Szkół Specjalnych 
im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim realizowano następujące zadania: 

opracowano i realizowano szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

podejmowano działania pomocowe i wspierające uczniów i ich rodziców w okresie nauki zdalnej, 

współpracowano z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodzisku Mazowieckim, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz grodziskim oddziałem PCK, 

prowadzono bieżącą obserwację uczniów, celem rozpoznania ich potrzeb w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 

objęto szczególną opieką i wsparciem uczniów, u których zdiagnozowano trudności i zaburzenia 
psychiczne, 

prowadzono gazetkę tematyczną (przez psychologa i pedagoga) pod hasłem „Ukochaj siebie - troszcz 
się o swoje zdrowie psychiczne", 

zamieszczano na stronie szkoły artykuły i informacje wynikające z bieżących potrzeb w zakresie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami (zajęcia 
indywidualne z psychologiem lub pedagogiem, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno

emocjonalne ), 

prowadzono szkolną akcję pod hasłem „Dzień życzliwości", służącą promowaniu zdrowych relacji 
opartych na szacunku i życzliwości, 

realizowano zajęcia w ramach Treningu Zastępowania Agresji, 

prowadzono zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych, 

organizowano treningi relaksacyjne ukierunkowane na naukę rozładowania nieprzyjemnych emocji, 

realizowano zajęcia profilaktyczne z zakresu wpływu uzależnień na zdrowie człowieka (substancje 
psychoaktywne, Internet, telefon, gry), 

prowadzono zajęcia związane z nauką rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami 
(lękiem, złością, miłością, zazdrością itp.), 

kształtowano odpowiednie nawyki zdrowotne oraz rozwijano wiedzę o chorobach zagrażających 
zdrowiu i sposobach zapobiegania im (udział w programie „Zdrowo jem, więcej wiem", akcja szkolna 
,, Witaminki, witaminki"), 

współpracowano z rodzicami w zakresie: 
• udzielania wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych, 
• wskazywania placówek pomocowych, 
• kierowania rodziców na warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze i rodzicielskie, 
organizowano spotkania profilaktyczne dla dzieci i rodziców, związane z uzależnieniami od substancji 
psychoaktywnych i Internetu w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
(warsztaty zewnętrzne), 

prowadzono pogadanki profilaktyczne, związane z: dbaniem o higienę osobistą, doborem stroju 
do pogody, planowaniem dnia z uwzględnieniem odpowiedniej ilości snu i odpoczynku itp. 
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W pozostałych Zespołach Szkól prowadzonych przez Powiat Grodziski, tj.: 
w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, 

w Zespole Szkól Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, 

w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku, 

w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku, 
wychowawcy klas, pedagodzy i psychologowie szkolni monitorowali wspólnie na bieżąco potrzeby 
i zachowania uczniów, a następnie służyli im niezbędnym wsparciem, udzielali praktycznych porad 
pomocnych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, konfliktów, czy bieżących problemów. 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego stanowi bardzo istotną część misji wychowawczej szkół, 
uwypukla bowiem ogromne znaczenie zachowania dobrej kondycji psychicznej młodych ludzi, która 
w szczególności w okresie dorastania podatna jest na zaburzenia. 
Niestety mimo starań kadry pedagogicznej pandemia COVID-19 znacznie zaburzyła możliwość realizacji 
zadań Programu przez placówki oświatowe. 
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