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Program Dzialalnosci Srodowiskowego Domu Samopomocy w L^cznej
na lata 2016 - 2020

Podstawa prawna:

§ 4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
srodowiskowych domow samopomocy /Dz.U.2010.1586, ze zm./.

Wst^p

Powiat Leczynski zamieszkuje 57 401 mieszkancow, z ktorych okoto 570 - wymaga pomocy
i wsparcia w funkcjonowaniu spolecznym, zawodowym, radzeniu sobie z trudnosciami zycia
codziennego wynikajqcym z powodu zaburzeri psychicznych. Powiat Leczynski zajmuje 20 miejsce
w rankingu pozostatych powiatow w woj. lubelskim wg kryteriow socjalnych, korzystania
i dostepnosci z dobrkultury. Dane z Poradni Zdrowia Psychicznego (2015) wskazuja^ na 1015 osob
z choroba^ psychiczna, ktore po raz pierwszy skorzystafy z pomocy specjalistycznej (dane liczbowe
z Poradni Zdrowia Psychicznego). Powyzsze dane majqwyrazna^ tendencje wzrostowawielu lat.

W Polsce liczba osob leczacych si§ z powodu problemow zdrowia psychicznego oscyluje
w okolicy 1,6 mln. W ci^gu 20 lat miedzy rokiem 1990 - 2010 wskaznik rozpoznawalnosci
zaburzen psychicznych wzrosl dwukrotnie. Tylko 23 % samorzadow pr/\stapi»o do realizacji
zadan uj^tych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (dane z Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego). Istnieje koniecznosc realizacji zadan
z uwzglednieniem tej najbardziej izolowanej spolecznie grupy mieszkancow naszej spolecznosci.

W Powiatowym Urzedzie Pracy w Lexznej zarejestrowanych jest 25 osob choiych psychicznie (dane
z lutego 2015), z ktorych 14jako poszukujacy pracy. 16 z nich mieszka na wsi, a 9 w miescie, 8 osob
nie posiada zadnych doswiadczen zwiazanych ze swiadczeniem pracy. Grupa zaiiczana jest do III
kategorii osob bezrobotnych, najbardziej narazonych na porazk? m.in. z powodu niklego
zapotrzebowania pracodawcow na tego rodzaju pracownikow. Powiatowy Urzad Pracy nie ma ofertod
pracodawcow dla tej grupy z powodu rodzaju niepemosprawnosci i specyfiki niepelnosprawnosci.
Wiedza nt. mozliwosci osobchorych psychicznie w roli pracownikow jest bliska zeru.

SDS w Lecznej jest typem AB stad proces edukacji, rehabilitacji dostosowany jest do poziomu
uczestnikow z tych dwoch grup. Oferta zajec uwzglednia formy pracy, czas, czestotliwosc , metody
pracy dla osob chorujacych psychicznie i z niepelnosprawnosci^ intelektualn^.

Zakres ustug jest odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwah uczestnikow i obejmuje m.in. trening
funkcjonowania w codziennym zyciu, umiejemosci interpersonalnych i rozwiazywania problemow,
umiejetnosci spedzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w zalatwianiu spraw
urzedowych, niezbedna^ opieke, pomoc w dost^pnie do niezb?dnych swiadczeri zdrowotnych, terapie
ruchow^, wyzywienie przygotowane w ramach terapii zajeciowej, biblioterapie, reedukacje, trening
kreatywnosci, farmakologiczny, psychoedukacje w schizofrenii, promocje zdrowia i edukacje
zdrowotna, wolontariat, edukacje zdrowotna pn. „Sroda z herbatka", aktywizacje zawodowa
i reintegrate spoleczna i zawodowa, samopomoc, trening poznawczy.

Ponad to uczestnikom oferowane s^ zajecia w pracowniach: plastycznej, zycia codziennego,
krawieckiej, umiejetnosci technicznych i gospodarczej, aktywnosci tworczej.

Pracownicy prowadza zajecia indywidualne lub grupowe, bazujac na posiadanej wiedzy
i przygotowaniu zawodowym, posiadanych predyspozycjach, umiejetnosciach i wiedzy.

W oparciu o zdiagnozowane i rozeznane potrzeby uczestnikow, wnioskow z ewaluacji IPPWA (ocena
wg opracowanych przez Zespof kryteriow). Zajecia zaplanowane s^ w planie rocznym (czestotliwosc,



zakres) i realizowane zgodnie z nim na ternie SDS, na terenie domu rodzinnego we wspolpracy
z rodzina, w ramach Klubu Rodzin lub spotkan cyklicznych z rodzinami pn. „Poniedzialki z rodzina"
lub poza nim.

Dla byh/ch uczestnikow, kandydatow , pacjentow Poradni Zdrowia Psychicznego osob borykajacych
sie z problemem zdrowia psychicznego organizowane sa spotkania klubowe w kazdy wtorek
w godzinach popoludniowych.

Siec oparcia spolecznego dla mieszkancow Powiatu Leczynskiego borykajacych sie, z problemem

zaburzen psychicznych tworzaj

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lecznej /Typ AB/, Warsztaty
Terapii Zajeciowej dla osob z niepelnosprawnosci^ intelektualna^ Powiatowy Zaklad Aktywizacji
Zawodowej, publiczne i niepubhczne zaklady opieki zdrowotnej, Zaklad Opiekunczo Leczniczy dla
osob przewlekle psychicznie chorychw Lysolajach.
Ponadto jednostki pomocy spolecznej takie jak: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lecznej ,
Osrodki Pomocy Spolecznej w: Cycowie, Spiczynie, Milejowie, Puchaczowie, Ludwinie, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Lecznej, Szpital Neuropsychiatryczny
wLublinie, Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Lecznej wspierajace system.

Do systemu wspierajacego nalezy takze wlaczyc organizacje pozarzadowe oraz ruch niefonnalny
powstaly na bazie wieloletniej wspolpracy z obszarami zycia spolecznego tj. edukacja, pomoc
spoleczna, zdrowie, bezpieczenstwo, kultura, zatrudnienie: Leczynskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Spolecznych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Niepelnosprawnoscia Intelektualna Kolo w
Lecznej i Milejowie, Regionalne Centrum Trzezwosci, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawcow
w Zofiowce czy Partnerstwo NaRzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Leczynskim.

System wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi nie jest wydolny i w zwiazku z tym nie
zaspokojone sa potrzeby osob z tej grupy. W Lecznej nie ma mieszkan chronionych dla osob
z zaburzeniami psychicznymi, klubu samopomocy, warsztatow terapii zajeciowej dla osob
chorych psychicznie, interwencji kryzysowej, specjalisrycznych ushig opiekunczych dla osob
chorych psychicznie, zespolow leczenia srodowiskowego, brak systemu wspierajacego rworzenie
podmiotow ekonomii spolecznej.

Z ustug oferowanych przez Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lecznej, korzv staja mieszkancy
gmin osciennych, na zasadach Porozumieri pomiedzy Burmistrzem Lecznej oraz Wojtami pieciu gmin
tj. Puchaczowa, Ludwina, Milejowa, Spiczyna, Cycowa.
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lecznej posiada 55 miejsc. Typ Domy AB (osoby przewlekle
chore psychicznie i z niepelnosprawnoscia intelektualna). W 2016 roku z ushxg Domu korzystalo 62
osoby (posiadajace decyzje), przybylo 15 nowych uczestnikow, z ktorych 11 z roznych wzgledow nie
korzysta z ushig min. zgon, podjecie zatrudnienia, pogorszenie stanu zdrowia, uchylenie decyzji
z powodu przebywaniaosob na leczeniu zamknietym.
Srodowiskowy Dom Samopomocy dziala w Lecznej od 21 lat. Na podstawie badan ankietowych ,
przeprowadzonych w2000 roku okreslono cele i kierunki pracy domu, ktore rozwijaja^ dotychczasowe
formy pracy ukierunkowane na adresatow programu i ich bliskie oraz dalsze srodowisko spoleczne.
Wyniki badan okreslaja^ potrzeby osob z zaburzeniami psychicznymi i sa w dalszym ciagu powodem
dlaktorego zabiegamy o rozwoj sieci oparcia dla adresatow naszych dzialan.
Celglowny okreslony w badaniach jest w dalszym ciaguaktualny.
W badaniach ankietowych, ktore przeprowadzono w 2000 roku wzielo udzdal 152 osob. Byli to
pacjenci Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego
w Lecznej orazuczestnicy Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lecznej.
Wyniki ankiety przedstawia ponizsza tabela.
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Analiza realizacji Programu na przestrzeni lat 2011 - 2015 wskazuje na potrzebe kontynuowania
dzialan uwzgledniajacych nastepujace potrzeby jednostki, pracownikow, uczestnikow, rodzin oraz
spolecznosci lokalnej:

• wzrost wynagrodzenia pracownikow,
• uwzglednienie w skladnikach wynagrodzenia dodatku za prate w uciazliwych, trudnych

warunkach. monitowanie do MPRiPS,

• zabezpieczenie lokalu z zasobowkomunalnych miasta (wniosekniezmienny od 15 lat),
• zakup samochodu do przewozu osob niepelnosprawnych,
• biezaca analiza potrzeb uczestnikow oraz dostosowanie form pracy odpowiadajacych na

zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania,
• rozwoj form reintegracji spolecznej i zawodowej,
• rozwoj ushxg we wspolpracy z samorzadem, MOPS,PCPR uwzgledniajacych efektywnie

dzialajacy system wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi, uzupemienie systemu
o kolejne niezbedne elementy tj. mieszkania treningowe, chronione dla osob
z zaburzeniami psychicznymi, utworzenie klubu samopomocy, warsztatow terapii
zajeciowej dla osob chorych psychicznie, reaktywowanie formy pomocy w syruacji
kryzysowej -interwencji kryzysowej, uruchomienie specjalistycznych ustug
opiekunczych dla osob chorych psychicznie, zespolow leczenia srodowiskowego,
tworzenie sprzyjajacego klimatu dla rozwoju systemu wspierajacego tworzenie
podmiotow ekonomii spolecznej,

• monitowanie do MPRiPS o zmiane rozporzadzenia dotyczacego sds,
• wspohpracaw zakresie reintegracji spolecznej i zawodowej z innymi podmiotami,
• utworzenie klubu samopomocy, pozyskanie srodkow na dziatalnosc,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udzial w szkoleniu terapeuta srodowiskowy

pozostarych pracownikow,
• rozwijanie wspolpracy z Partnerami zycia spolecznego, dbanie o relacje,
• tworzenie sprzyjajacego klimatu dla realizacji potrzeb uczestnikow i ich rodzin.

Celami glownymi programu sa:

1. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej pomocy i wsparcia
niezbednego do zycia w srodowiskurodzinnym i spolecznym, upowszechnianieroznorodnych
form pomocy i oparcia spolecznego dostosowanego do potrzeb i oczekiwan adresatow
programu.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, przeciwdzialanie dyskryminacji
i izolacji spolecznej osob z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

3. Zwiekszanieintegracji spolecznej zawodowej osob z zaburzeniamipsychicznymi.
4. Rozwoj wspolpracy z Partnerami w ramach Partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia

Psychicznego w Powiecie Leezynskim.
5. Przyjecie przez Rade MiastaLokalnego ProgramuOchronyZdrowia Psychicznego.
6. WlaczenieProgramu do Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych.



Cele szczegolowe:

W zakresie zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej pomocy i wsparcia
niezbednego do zycia w srodowisku rodzinnym i spolecznym upowszechnianie roznorodnych
form pomocy i oparcia spolecznego:

Typ A

Podniesienie jakosci zycia adresatow Programu.
1. Zapewnienie lokalu z zasobow komunalnych gminy niezbednych do rozwoju form pracy

zmierzajacych do pelnej integracji spolecznej i zawodowej osob z zaburzeniami
psychicznymi.

2 Zapewnienie dostepu do odpowiednich form wsparcia takich jak: klub samopomocy
mieszkania treningowe i chronione, miejsca pobytu calodobowego, interwencja kryzysowa,
zespohi leczenia srodowiskowego, specjalistyczne uslugi opiekuncze dla osob chorych
psychicznie, warsztat terapiizajeciowej, miejscapracy, w tym na otwartym rynkupracy.

3 Tworzenie mozliwosci nabywania wiedzy i umiejetnosci przydatnych w osiaganiu dobrego
samopoczucia psychicznego i w przezwyciezaniu nieuniknionych kryzysow zyciowych bez
popadania w bezradnosc, rezygnacje i nieprzystosowanie.

4 Rozwoj wspolpracy z Partnerstwem na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie
Leczynskim i wspoldzialania pomiedzy podmiotami tworzacymi system wsparcia
i oparcia spolecznego.

5 Respektowanie osobowej godnosci i praw obywatelskich.
6 Tworzenie mozliwosci do rozwoju ruchu samopomocowego.
7 Animowanie, poszerzanie, rozwijanie ruchu wolontarystycznego.
8 Wspolpraca z otoczeniem bliskimi dalszym w celukontynuacji Indywidualnego Planu

Postejjowania Wspierajaco- Aktywizujacego.
9 Objecie osob z zaburzeniami psychicznymi uslugami specjalistycznymi, wspohpraca

z Zespolem Leczenia Srodowiskowego.
10 Wspolpraca z Lubelskim Forum Srodowiskowych Domow Samopomocy oraz innymi

podmiotamireprezentujacymi potrzeby osob z zaburzeniamipsychicznymi.
11 Rozszerzanie jakosci i oferty ushig skierowanych do adresatow Programu, swiadczonych

srodowisku lokalnym, ponadlokalnym.
12 Utrzymanie wysokiego standardu ustug wraz z towarzyszaca infrastruktur^ techniczna.
13 Uwrazliwianie spolecznoscina potrzeby osob z choroba psychiczna^
14 Animowanie dzialan zmierzajacych do funkcjonowania skoordynowanego systemu wsparcia

w ramach zespolow interdyscyplinarnych.
15 Wspieranie rodzicoww ich zadaniachwychowawczych i edukacyjnych, profilaktykazdrowia

psychicznego - wspolpraca z Poradni^ Psychologiczno-Pedagogiczn^ oraz psychiatrami
dzieciecymi.

16 Poszerzanie oferty Punktow Konsultacyjno-Doradczych „Promyk" na terenie gmin
osciennych, wspolpraca z Lubelskim Forum Organizacji Pozarzadowych i Zwiazkiem
Parytetowym Bawarii.

17 Realizacja projektow metod^ c.a.l „Poznaj sil? spolecznosci".
18 Superwizja pracownikow ZWA.
19 Podwyzszanie kwalifikacji zwiazanych z wykonywana praca min. na kierunku terapeuta

srodowiskowy.



TypB

1. Podniesienie jakosci zycia adresatow Programu.
2. Zapewnienie dostepu do odpowiednich form wsparcia takich jak: mieszkania chronione, warsztat

terapii zajeciowej.
3. Reedukacja.
4. Dostosowanie oferty ushig do zdiagnozowanych potrzeb adresatow dzialan.
5. Respektowanie godnosci osobistej i praw obywatelskich.
6. Stwarzanie mozliwosci realizacji potrzeb i oczekiwah na najwyzszym zmozliwych poziomie.
7. Stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia zapewniajacego respektowanie zasad partnerstwa

i wspoldzialania pomiedzy podmiotami tworzacymi system wsparcia i oparcia spolecznego.
8. Tworzenie mozliwosci dorozwoju ruchu samopomocowego.
9. Animowanie, poszerzanie, rozwijanie ruchu wolontarystycznego.
10.Wsp61praca z otoczeniem bliskim i dalszym w celu kontynuacji Indywidualnego Planu

Postepowania Wspierajaco- Aktywizujacego
ll.Rozszerzanie jakosci i oferty uslug skierowanych do adresatow Programu, swiadczonych

srodowisku lokalnym, ponadlokalnym.
12.Realizacja projektow z wykorzystaniem metody c.a.l „Poznaj sile spolecznosci".
B.Utrzymanie wysokiego standardu uslug wraz z towarzyszaca infrastruktur^ techniczn^.
H.Superwizja pracownikow ZWA.

W zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, przeciwdzialania
dyskryminacji i izolacji spolecznej osobz zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

TypAB

1. Zapobieganie wykluczeniu spolecznemu, permanentna edukacja srodowiska bliskiego i dalszego.
2. Rozwijanie i podtrzymywanie samorzadnosci uczestnikow SDS, wspieranie funkcjonowania Rad

Uczestnikow.

3. Rozwijanie i wspieranie powstania ruchu samopomocowego adresatow Programu i ich rodzin.
4. Prowadzenie badan, analiz majacych na celu zbadanie potrzeb osob z zaburzeniami psychicznymi

na terenie Powiatu Leczynskiego.
5. Promocja i ochrona zdrowia psychicznego, prowadzenie zajec edukacyjnych w placowkach

oswiatowych.
6. Realizacja projektow z wykorzystaniem metody c.a.l „Poznaj sile spolecznosci".
7. Wspolpraca z innyrni osrodkami wsparcia, wymiana doswiadczen , lobowanie na rzecz adresatow

Programu.
8. Inicjowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych , wspolpraca z instytucjami programowo

zajmujacymi sie zadaniami zmierzajacymi do ograniczenia wykluczenia spolecznego
i zapobieganie dyskryminacji osob z problemami zdrowia psychicznego.

9. Podjecie inicjatywy utworzenia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
10.Tworzenie bazy szkoleniowej dla studentow uczelni wyzszych, wspolpraca w tym zakresie

z uczelniami na terenie woj. lubelskiego - praktyki, staze.

W zakresie zwiekszenia integracji spolecznej osob z zaburzeniami psychicznymi.

TypAB

1. Umozliwienie osobom pemego uczestnictwa wzyciu spolecznosci lokalnej.
2. Rozwijanie sieci oparcia spolecznego i inicjowanie rozwiazan majacych na celu tworzenie

przyjaznego srodowiska dla adresatow programu.
3. Wlaczanie sie do inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych narzecz adresatow Programu.
4. Wspolpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi instytucjami, samorzjfdem, organizacjami, grupami

w celu zapobieganiu wykluczeniu spolecznemu - promocja dobrych praktyk.
5. Inicjowanie tworzenia koalicji, partnerstw na rzecz integracji adresatow Programu ze

spolecznoscia lokaln^.



6. Realizacjaprojektow z wykorzystaniemmetody c.a 1„Poznaj sil? spolecznosci".
7. Stwarzaniemozliwosci udziahi w zyciu kulturalnym spolecznym i zawodowym.

Typ A

1. Wspolpracaz reprezentantami potrzeb osob chorujacych psychicznie na terenie wojewodztwa
i kraju tj. organizacjami i grupami formalnymi.

2. Wspieranie osob po kryzysie psychicznym w dazeniu do korzystania z pelni praw
publicznych, wspolpraca z Partnerstwem na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w
Powiecie Leczynskim.

Ewaluacja zadan Programu.
Ewaluacjadokonywana bedzie min. 1 raz w roku z udzialem: pracownikow SDS, Rady Uczestnikow,
Radnych, samorzadu lokalnego, Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osob Niepemosprawnych,
Partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Leczynskim i innych
przedstawicieli instyrucji i organizacji pozarzadowych oraz grup branzowych m.in. Lubelskie Forum
Srodowiskowych Domow Samopomocy.

Metody ewaluacji.
Analiza miesiecznych informacji z dzialalnosci domu, rocznych sprawozdan merytorycznych
i finansowych, danych jakosciowych i ilosciowych - spotkania, ankiety, obserwacje, analizy
Indywidualnego Planu Postepowania Wspierajaco-Aktywizujacego, kryteria efektow bezposredniej
pracy z adresatami programu oraz realizacja rocznego planu pracy /szczegoly realizacji Programu
zawiera plan pracy SDS rokrocznie opracowywany i ewaluowany/. Aktualizacja mapy potrzeb m.in.
1 raz w roku.

Adresaci programu.
Osoby przewlekle chore psychicznie, osoby z niepelnosprawnoscia intelektualna, osoby wykazujace
inne przewlekle zaburzenia czynnosci psychicznych zamieszkale na terenie Powiatu Leczynskiego,
samorzad lokalny, partnerzy spoleczni, grupy formalne i nieformalne, mieszkancy powiatu
leczynskiego.

Obszar realizacji programu.
Miasto i Gmina Leczna oraz Gminy: Puchaczow, Ludwin, Milejow, Spiczyn, Cycow w ramach
zawartych Porozumieii.

Finansowanie.

Budzetpahstwa, samorzad lokalny i ponadlokalny, projekty we wspolpracy z ngo, PFRON, EFS.

Osoby odpowiedzialne za realizacja Programu.
Dyrektor, Pracownicy Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lecznej, samorzad lokalny.

Partnerzy.

Biorac pod uwage mozliwosc wspolpracy w zakresie tworzenia efektywnie dzialajacej sieci oparcia
spolecznego dla osob z zaburzeniami psychicznymi oprocz organow administracji rzadowej
i samorzadowej wymienic nalezy nastepujacych partnerow :

1. Instv tucjc pomocy spolecznej:
Regionalny Osrodek PoUtyki Spolecznej w Lublinie, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lecznej, Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lecznej, Osrodki Pomocy
Spolecznej w: Cycowie, Milejowie, Puchaczowie, Spiczynie, Ludwinie, placowki
poradnictwa specjalistycznego.



2. Placowki oswiatowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkola Podstawowa Nr 4 z Oddzialami
Integracyjnymi, Zespol Szkol w Lecznej, Liceum Ogolnoksztalcace w Milejowie,
Technikum Gomicze w Lecznej, Gimnazjum Nr 1 i 2 , Przedszkola Publiczne i
niepubhczne , Szkola Pracownikow Sluzb Spolecznych w Lublinie, Uniwersytet Marii
Curie Sklodowskiej w Lublinie, Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji w Lublinie i
inne.

3. Placowki sluzby zdrowia:
Poradnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Lecznej, Publiczne
i Niepubhczne Zaklady Opieki Zdrowotnej, Zaklad Opiekunczo-Leczniczy w Lysolajach,
Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, publiczne i niepubhczne placowki sluzby
zdrowia na terenie powiatu leczynskiego.

4. Instytucje kultury:

Centrum Kultury w Lecznej, Miejska Biblioteka Publiczna im Z. Herberta wraz z Filiami
nr 1,2,3, OsiedlowyDom Kultury i inne osrodki kultury na terenie powiatu leczynskiego.

5. Organizacje pozarzadowe:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym Kolo w Lecznej i
Milejowie, Warsztaty Terapii Zajeciowej, Leczynskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Spolecznych, Stowarzyszenie Tworcow Kultury „Plama" w Lecznej, Regionalne Centrum
Trzezwosci Klub „Maksymilian" w Lecznej, Stowarzyszenie Pedagogow i
Wychowawcow
w Zofiowce, MONAR, Zwiazek Parytetowy w Bawarii, Forum Lubelskich Organizacji
Pozarzadowych, Konwent KIS i CIS, LFOON.

6. Przedsujbiorcy prywatni:

Hurtownia „WAMEX", Hurtownia „WESJAN", Cukiemia „Ptys", Hurtownia
„Stokrotka", Zaklad Fotograficzny „Kodak - Express", Stolarnie, Spoldzielnie
Mieszkaniowe - „ Batory", „Skarbek", „Wsp61nota", POLMAK w Ludwinie,

7. Instytucje rynku pracy:
Powiatowy Urzad Pracy, Powiatowy Zaklad Aktywnosci Zawodowej w Lecznej, Klub
Integracji Spolecznej w Lecznej.

8. Media lokalne i ponadlokalne, pisma branzowe:
„Pojezierze" , „Tygodnik Leczynski", „Gazeta Wyborcza", „Kurier Lubelski", „Dziennik
Wschodni", „Tematy", „Pracownik socjalny" i inne.

Przewidywane efekty Programu.

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej pomocy i wsparcia
niezbednego do zycia w srodowisku rodzinnym i spolecznym, upowszechnianie roznorodnych
form pomocy i oparcia spolecznego dostosowanego do potrzeb i oczekiwan adresatow programu.

0 zwiekszenie zadowolenia z pemienia rol spolecznych
0 zwiekszenie samodzielnosci i zaradnosci zyciowej
0 zapewnienie kadr o zroznicowanych i wysokich kompetencjach

odpowiadajacych potrzebom adresatow programu
0 zwiekszenie udziahi w zyciuspolecznosci lokalnych



0 aktywizacja zawodowa - zatrudnienie w roznych formach WTZ, PZAZ,
otwarty rynek pracy

0 zagospodarowanie czasu wolnego, realizacja wlasnych planow i zamierzen
0 restrukturyzacja czasu - umiejetnosc samodzielnego gospodarowania

i zarzadzania czasem

0 poprawa wskaznikow zdrowiapsychicznego
0 zwiekszenie liczebnosci grup samopomocowych : grupa dlaosob chorujacych

psychicznie i ich rodzin
0 realizacja specjalistycznych ushig opiekuhczych dla osob z zaburzeniami

psychicznymi
0 zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje programu
0 zmniejszenie liczby hospitalizacji
0 zapewnienie srodkow na funkcjonowanie i dzialalnosc klubu samopomocy
0 zapewnienie ciaglosci wsparcia adresatom programu
0 zainicjowanie dzialan zmierzajacych do propagowania dobrych praktyk

zwiazanych z celami programu

Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, przeciwdzialanie dyskryminacji
i izolacji spolecznej osob z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

0 zwiekszenie form wspolpracy pomiedzy partnerami programu
0 wzbogacenie i poszerzenie umiejemosci wspoldzialania w srodowisku

wszystkim partnerom
0 umocowanie prawne dlaopracowania i wdrozenia Lokalnego Programu

Ochrony Zdrowia Psychicznego we wspolpracy ze wszystkimi partnerami
zycia spolecznego

0 zwiekszenie udziahi partnerow w funkcjonowaniu skoordynowanego systemu
wsparcia i oparcia spolecznego dla adresatow programu

0 zmiana spolecznych wyobrazen i postaw wobec osob z zaburzeniami
psychicznymi

0 zwiekszenie zainteresowania samorzadu lokalnego potrzebami osob
z zaburzeniami psychicznymi

0 zwiekszenie udziahi w funkcjonowaniu systemu wsparcia i oparcia
spolecznego lokalnych instytucji i organizacji, grup formalnych
i nieformalnych

0 zwiekszenia akcji informacyjnych kierowanych do spolecznosci lokalnych
0 zwiekszenie zainteresowania tematyk^ zdrowia psychicznego lokalnych

mediow

0 zwiekszenie realizacji projektow metoda c.a.l „Poznaj sile spolecznosci" we
wspolpracy z instytucjami i organizacjamipozarzadowymi

0 rewitalizacja spolecznosci lokalnej

Zwiekszenie integracji spolecznej osob z zaburzeniami psychicznymi.

0 zwiekszenie wspolpracy pomiedzy partnerami programu w realizacji zadan
skierowanych do adresatow programu

0 zwiekszenie udziahi w zyciu spolecznym, kulturalnym i zawodowym
adresatow programu

0 zwiekszenie miejsc pracy i form zatrudnienia dlaadresatow programu
0 dostosowanie sposobu finansowania do wymagan programu
0 poszerzenie zasiegu i dostepnosci w nowych formach wsparcia
0 ograniczenie rozmiaru negatywnych nastepstw zaburzen psychicznych,

a zwlaszcza choroby psychicznej na poziomie indywidualnym ^ezradnosc,
wykluczenie/ oraz rodzinnym/rozpad, zagrozeniaemocjonalne/



1

Kryteria oceny realizacji programu

Dane hczbowe m.in. z informacji statystycznych, Iiczba osob uczestniczacych w roznych formach
wsparcia i pomocy, Iiczba osob uczestniczacych w wydarzeniach spolecznych, Iiczba osob
zatrudnionych, usamodzielnionych, niehospitahzowanych, Iiczba spotkah edukacyjnych, Iiczba
spotkah Partnerstwa.

Dane jakosciowe : wyniki ankiet, obserwacja, wnioski i sugestie ze spotkah partnerow spolecznych.

Monitoring i Ewaluacja

1. W sytuacji zmian prawnych aktualizacja Statutu badz Regulaminu Organizacyjnego,
aktualizacja Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych, Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego.

2. Monitoring odbywac si? bedzie w trakcie realizacji zadan. Dotyczyc bedzie stopnia realizacji
zadan, efektywnosci podejmowanych inicjatyw, jakosci swiadczonych uslug, roznorodnosci
i innowacyjnosci realizowanych zadan, stopnia wlaczenia osob z zaburzeniami psychicznymi
w poszczegolne zadania.

3. Ewaluacja czastkowa i calosciowa, jakosciowa i ilosciowa.
4. Ewaluacja Indywidualnego Planu Postepowania Wspierajaco-Aktywizujacego.
5. Ewaluacja funkcjonowania grup samopomocowych.
6. Ewaluacja dzialan Partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie

Leczyhskim.
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