
UCHWAŁA NR XXXVI.206.2017
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy 
Izbicko na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art.2 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 882) w związku z ust. 1 pkt 3 załącznika do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 (Dz. U. z 2017 r., poz. 458) oraz 
rozdziału VII ust. 1 pkt. 1.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 r., 
w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1492)  Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Izbicko na 
lata 2017-2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI.206.2017

Rady Gminy Izbicko

z dnia 27 listopada 2017 r.

GMINNY PROGRAM
OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

DLA GMINY IZBICKO NA LATA 2017 – 2022.

I.      WPROWADZENIE
Przyjęta w 1948 r. konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa zdrowie 

psychiczne jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Ze 
względu na wieloznaczność i ogólnikowość terminu, pojęcie zdrowia psychicznego jest 
w różny sposób kategoryzowane i uściślane, choć jedynym aspektem z którym zgadza 
się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do 
siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać 
zdrowia psychicznego.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami 
psychicznymi to osoby: 

·chore psychicznie ( wykazujące zaburzenia psychotyczne);
·upośledzone umysłowo;
·wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy 

medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych a osoby te wymagają świadczeń 
zdrowotnych, lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym lub społecznym (m.in. zaburzenia spowodowane używaniem substancji 
psychoaktywnych, alkoholu). Z analizy danych wynika, że liczba osób z zaburzeniami 
psychicznymi corocznie wzrasta. Coraz częściej pojawia się również zjawisko samobójstw.

Elementami zdrowia psychicznego, wg. R. Meyer jest:
·Jasny i dokładny obraz świata (poczucie realności).
·Umiejętność elastycznego dostosowania się do zmiennych i stresujących sytuacji.
·Umiejętność jasnej i racjonalnej analizy problemów, wyzwań oraz chęć podjęcia 

(w rozsądnych granicach) ryzyka, którego te wyzwania wymagają.
·Wyeliminowanie najbardziej wyniszczających emocjonalnie i psychicznie konfliktów 

przez wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i dokonywane wybory.
·Pozytywna percepcja własnej osoby, dostrzeganie własnej wartości i docenianie swoich 

umiejętności i zalet.
·Troszczenie się o swoje potrzeby - z uwzględnieniem potrzeb najbliższych (czasem 

nawet je uprzedzając) i nie zapominając całkowicie o reszcie świata.
·Bycie w związkach częściej stroną „dającą” niż „biorącą’. Wyrobienie w sobie 

zdolności do kochania i poświęcania się dla innych ludzi, idei, spraw.
·Zaangażowanie się duchowe i psychiczne w rzeczy, które wykraczają ponad nasze „ja” 

i tzw. zwykle sprawy.

Id: 7F062EB4-0949-49A3-9DC0-08CE6961950C. Podpisany Strona 1



W ochronie zdrowia psychicznego przywiązuje się ogromną wagę do jednostkowej 
odpowiedzialności za zdrowie człowieka. Każdy człowiek dokonuje w codziennym życiu 
wyborów, które bądź szkodzą zdrowiu, bądź je wspomagają. Rodzaj podejmowanych 
decyzji zależy niewątpliwie od człowieka. To jednak, jakie ma możliwości wyboru, 
uzależnione jest już od szeregu czynników, na które często sam nie ma wpływu. Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego akcentuje, że zdrowie człowieka zależy od wielu 
wzajemnie powiązanych czynników, wśród których wyróżnia się:

·styl życia – ok. 50 % udziału;
·środowisko fizyczne (naturalne oraz tworzone przez człowieka) i społeczne;
·życia, pracy, nauki – ok. 20 %;
·czynniki genetyczne (dziedziczne predyspozycje wrodzone, cechy systemu 

immunologicznego) – ok. 20 %;
·działalność służby zdrowia – ok. 10 %.
Do ważnych przesłanek zachowania zdrowia należą także warunki społeczno-

ekonomiczne.
Ochrona zdrowia psychicznego rozpatrywana jest więc jako strategia zdrowego stylu 

życia, której niejako twórcą jest każdy człowiek, za którą jesteśmy odpowiedzialni my 
sami, a nie tylko system opieki zdrowotnej.

Stan zdrowia psychicznego społeczeństwa zależy w dużej mierze od tego, jaki prowadzą 
styl życia oraz co robią, aby swoje zdrowie zachować i chronić. Działania promocyjne 
i profilaktyczne często w mniejszym lub większym stopniu zachodzą na siebie. Promocja 
zdrowia jest procesem zmierzającym do zachowania zdrowia. Profilaktyka – jest jedną 
z procedur ingerowania w rzeczywistość społeczną i świadomego kształtowania rozwoju 
tej rzeczywistości.

Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mają więc tym większe szanse 
powodzenia im więcej jednostek, grup społecznych w nim uczestniczy. Przyjmuje się, że 
współpraca w każdej dziedzinie wymaga inicjatyw, zrozumienia i wzajemnego 
zainteresowania. Dlatego też w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego liczy się każdy 
mieszkaniec indywidualnie oraz grupowo, rodziny, pracownicy zakładów pracy i cała 
społeczność lokalna.

Ochrona zdrowia może być realizowana przez różne podmioty i w różnych miejscach, 
począwszy od zakładów opieki zdrowotnej, poprzez szkoły, zakłady pracy, organizacje 
pozarządowe i społeczność lokalną. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia 
psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, 
samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy 
pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
2) zapewnieniu 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) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 
społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 
przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 
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Powyższe działania określone są w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 lutego 
2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 
z 2017 poz. 458).

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Izbicko na lata 2017-2022 
zawiera propozycję koordynacji przez Gminę planowanych działań w obszarze zdrowia 
psychicznego poprzez wielostronność świadczeń i wielokierunkowość oddziaływań 
(różne metody, różne osoby, różne instytucje w społeczności lokalnej, które mogą 
przyczynić się do wypracowania modelu opieki środowiskowej poprzez dzielenie 
odpowiedzialności i zadań między wiele kompetencji i wrażliwości zawodowych 
(wieloprofesjonalność) oraz docenienie  współpracy z opiekunami osób chorych 
psychicznie.

II.      PODSTAWA PRAWNA
Podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony zdrowia, w tym zdrowia 

psychicznego w Gminie Izbicko wyznaczają następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 882 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn.zm.), zgodnie z którą do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 27 marca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.).

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1769 z późn.zm.), zgodnie z którą do zadań własnych Gminy należy opracowanie 
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów alkoholowych, zapobiegania narkomanii, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, wspierania osób niepełnosprawnych i integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka.

5. Ustawa z dnia 26 października 1985 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 
poz. 783 z późn.zm.).
III.      PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Izbicko na lata 2017-2022 
tworzony jest na zasadzie integracji działań na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia 
społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia psychicznego.

Wyznacznikiem do określenia priorytetów i kierunków podejmowanych działań 
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego będzie Narodowy Program Ochrony zdrowia 
Psychicznego na lata 2017 – 2022. Priorytety Programu będą spójne z założeniami 
określonymi w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Izbicko. Rada Gminy Izbicko przyjęła Strategię  Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Izbicko na lata 2016 – 2020.

Wdrożenie w życie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2017-2022 stanowić będzie ważny element profilaktyki zdrowia psychicznego 
mieszkańców Gminy. Ochrona zdrowia psychicznego powinna być zatem czynnością 
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ciągłą, a to oznacza, że czynność ta powinna być realizowana nieprzerwanie, niezależnie 
od ewentualnych zmian składu zespołu osób przygotowujących projekty, czy osób 
odpowiedzialnych za ich wdrażanie. Jednym z istotnych czynników powodzenia 
programu, podobnie jak każdej działalności społecznej realizowanej na poziomie 
lokalnym, jest jego akceptacja w społeczności. Widoczność społeczna podjętych działań 
i ich efektów winny stać się stałym elementem życia społeczności.

Celem strategicznym Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2017-2022 jest promocja zdrowia psychicznego, jako czynnik integrujący wszystkie 
środowiska lokalne.

Skuteczność realizacji tak szerokiego Programu wymaga zapewnienia określonych 
warunków, w tym szczególnie:

1. Upowszechnienia celów i zadań Programu.
2. Przygotowania odpowiednich materiałów informacyjnych, dostosowanych do potrzeb 

różnych grup ludności.
3. Opracowania szczegółowych programów i harmonogramu działań przez wszystkich 

uczestników realizacji Programu i zapewnienia odpowiednich środków finansowych 
w swoich budżetach przez jednostki odpowiedzialne za realizację zadań.

4. Nadanie priorytetu problematyce ochrony zdrowia psychicznego i różnym 
przedsięwzięciom profilaktycznym oraz bezpieczeństwo w rodzinie, szkole i środowisku 
lokalnym.

5. Zapewnienia odpowiednich środków na wdrażanie projektów promocji zdrowia 
psychicznego i edukacji zdrowotnej na poziomie lokalnym.

Finansowanie zadań odbywać się będzie w ramach:
·budżetu Gminy Izbicko;
·własne budżety podmiotów statutowo podejmujących działania na rzecz promocji 

zdrowia;
Realizacją, koordynowaniem i monitorowaniem Programu zajmie się powołany przez 

Wójta Gminy Izbicko - Zespół Koordynujący. Do prac zespołu zostaną zaproszeni 
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele resortu zdrowia, 
przedstawiciele oświaty.

Realizatorzy programu:
·Urząd Gminy w Izbicku;
·Zespół ds. Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego;
·Zespół Szkół Gminy Izbicko;
·Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med-Izb”;
·Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku;
·Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku.
Cele i zadania

Cele, zadania. Podmioty odpowiedzialne Terminy realizacji
Cel główny 1: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki 
adekwatnej do ich potrzeb
1) Cel szczegółowy: Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego kształtowanie 
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zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
Organizowanie w Zespole Szkół prelekcji, 
pogadanek, zajęć z zakresu ochrony 
zdrowia psychicznego skierowanych do 
dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.

Zespół Szkół Gminy Izbicko 2017-2022

Podniesienie świadomości środowiska 
lokalnego na temat promocji zdrowia 
psychicznego poprzez opracowanie,  
gromadzenie i udostępnianie materiałów na 
ten temat zdrowia psychicznego oraz 
umieszczanie plakatów i ulotek w miejscach 
ogólnie dostępnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Izbicku

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Izbicku

Zespół Szkół Gminy Izbicko

2017-2022

2) Cel szczegółowy: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Kierowanie na badania dzieci oraz 
młodzież, u których występują zaburzenia 
zachowania oraz istnieje zagrożenie 
wystąpienia zaburzeń psychicznych do 
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, 
Centrum Terapii i Profilaktyki  oraz innych 
poradni i specjalistów (w zależności od 
potrzeb).

Zespół Szkół Gminy Izbicko 2017-2022

Porady i konsultacje dla osób zagrożonych 
zaburzeniami psychicznymi w ramach 
Gminnego Punktu Konsultacyjnego oraz 
wizyty w środowisku psychologa.

Urząd Gminy Izbicko 2017-2022

Inne działania profilaktyczne w zakresie 
ochrony  zdrowia psychicznego- zgodnie 
z programem profilaktycznym               
i wychowawczym szkoły.

Zespół Szkół Gminy Izbicko 2017-2022

3) Cel szczegółowy: Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zapewnienie wsparcia umożliwiającego 
ludziom chorym psychicznie pełne 
uczestnictwo we wszystkich aspektach 
życia społeczności lokalnej.

Prowadzenie kampanii informacyjnych 
o zagrożeniach dla zdrowia psychicznego 
skierowanych do grup zagrożonych 
alkoholizmem oraz narkomanią 
w szczególności do dzieci i młodzieży 
szkolnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Izbicku

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Izbicku
Zespół Szkół Gminy Izbicko

2017-2022

Współpraca ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Strzelcach Opolskich

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Izbicku

2017-2022

4) Cel szczegółowy: Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
Wspieranie działań osłonowych pomocy 
społecznej zapewniające bezpieczeństwo 
socjalne ofiarom przemocy domowej.

Pedagogizacja rodziców w zakresie 
umiejętności wychowawczych.

Zespół interdyscyplinarny 
w Izbicku

Zespół Szkół Gminy Izbicko 
(pedagog szkolny)

2017-2022

Cel główny 2:Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 
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dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 
w środowisku rodzinnym i społecznym.
1) Cel szczegółowy: Upowszechnianie środowiskowego modelu psychicznej opieki zdrowotnej.
Współpraca ze służbami opieki 
psychiatrycznej na terenie powiatu oraz 
NZOZ w Izbicku.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Izbicku
NZOZ „Izb-Med.” w Izbicku

2017-2022

2) Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 
w celu przedstawienia osobom 
z zaburzeniami psychicznymi ofert pracy 
znajdujących się w rejestrach urzędu

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Izbicku

2017-2022

IV.      PODSUMOWANIE 
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, ma za zadanie 

zaprezentowanie przyszłym realizatorom wykazu problemów, które należy dostrzegać 
wokół siebie oraz listę celów, kierunków działania, które winny być uwzględniane dla 
osiągnięcia poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Izbicko podczas podejmowania 
różnych działań prozdrowotnych.

Przedstawiając niniejszy program należy stwierdzić, że niektóre elementy są już 
realizowane. Szereg propozycji wybiega jednak w przyszłość, a ich realizacja musi być 
rozłożona w czasie.

Przedstawiony „Program” nie ma charakteru jednorazowego, akcyjnego – jest to 
koncepcja długoterminowych, zintegrowanych i systematycznych działań bo 
ZDROWIENIE nie odnosi się do żadnego ostatecznego produktu lub wyniku. Nie 
oznacza, ze ktoś jest „wyleczony” ani, że odzyskał równowagę czy utrzymuje się 
w społeczeństwie. Zdrowienie obejmuje często przemianę siebie, dzięki czemu aprobuje 
się zarówno własne ograniczenia, jak również odkrywa nowy świat możliwości. 
Paradoksem zdrowienia jest, że aprobując to, czego nie możemy robić lub kim 
nie możemy być, zaczynamy odkrywać, kim możemy być i co możemy robić. Tak więc 
zdrowienie jest procesem. Jest sposobem życia.” (cyt. Deegan 1996, s. 13).
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