PROJE KT

Nr korespondencji SOD mm. ”4"" H85' - 2024

UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawic przncia ,,Pr0gramu Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024”

Na podstawie art.7 L151. 1 k 5). art. 18 ust. 2 pkt 15) ustau'y z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzagdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. p02. 713 z péz'n. zm1),_art. 1 1151. 1, an. 2 1151.4 pkt 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Lj. Dz.U. z 2020 r. p02. 685). w zwiqzku Z Rozporzqdzeniem Rady
Ministréw zdnia 8 lutego 20171‘. W sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata

2017-2022 (Dz.U. z 2017 1'. pm. 458). na wniosek Prezydema Miasta
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqje:

§ 1. Przyjac’ “Program Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024" w brzmieniu wedhlg
za1qcznika do niniejszej uchwa1y.

§2. Wykonanie uchwaly powierza 31¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjepcia.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia....................2021 r.

Program Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024

I. Wprowadzenie
Swiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) okres’la zdrowie jako ,,stan peinego, dobrego samopoczucia
ﬁzycznego, psychicznego ispolecznego, anie tylko brak choroby lub znied01¢2nienia". Wtym aspekcie
zdrowiem psychicznym jest nie tylko brak zaburzeﬁ psychicznych, ale réwniez Stan, w ktérym osoba zdaje
sobie sprawg ze swego potencjaiu, moZe radzic’ sobie ze stresem, pracowac’ efektywnie oraz jest w stanie
funkcjonowaé w spoieczeﬁstwie. W zwiqzku z Iym zdrowie psychiczne jest istotnym elementem zainteresowaﬁ
zdrowia publicznego. Majac na uwadze rozmiar i dynamike probleméw zdrowia psychicznego istnieje szereg
dokumentéw opracowanych przez Swiatowa Organizacje; Zdrowia, Unis; Europejske; oraz organy par'istwowe
naszego kraju, z ktéi‘ych wynika. Ze zaburzenia psychiczne sq powaz’nym i narastajacym problemem na ca1ym
SVVIECIC.

W Polsce do najczegstszych zaburzer'i naleZa zaburzenia zwiqzane z uZywaniem substancji (12,8 proc.),

w tym naduZywanie i uzaleZnienie 0d alkoholu (11,9 proc.) oraz naduZywanie iuzaleZnienie 0d narkotykéw
(1,4 proc.). Kolejna grupa zaburzeﬁ pod wzglcdem rozpowszechnienia to zaburzenia nerwicowe, ws’réd ktérych
do najczqstszych naleZq fobie specyﬁczne (4,3 proc.) i fobie spoieczne (1,8 proc.).

Zaburzenia nastroju — depresja, dystymia i mania — iqcznie rozpoznawano u 3.5 proc. respondentéw, co
oznacza1 Ze takimi problemami moZe byé dotkniqtych blisko milion oséb. Depresja, niezaleZnie 0d stopnia jej
ciqzkos'ci, zg1aszana by1a przez 3 proc. badanych. Impulsywne zaburzenia zachowania rozpoznawano L13,5
proc. respondentéw.

W 2019 roku liczba oséb zmar1ych w aktach samobéjczych to 1 1 961,jesl to 7-proc. Wzrost w stosunku do
2018 r. Najwigksza grupe; stanowiq mlodzi iii¢2czy21ii w wieku 30-39 lat. Ros’nie liczba samobéjstw ws'réd
senioréw - blisko 1 500 oséb, ktére odebraiy sobie ZyCic to osoby po 65. roku Zycia. Szczegélnie jednak
niepokojqce sq danc dotyczqce wzrostu liczby samobéjstw ws’réd dzieci. W 2019 r. w grupie wiekowej 0d 7-12
oraz 13-18 Iat blisko 1.000 dzieci odebra1o sobie z'ycie Wediug raponu Fundacji ,,Dajemy Dzieciom Siief",
opublikowanego w 2019 r., POISKa pod wzglgdem zakoﬁczonych zgonem préb samobéjczych dzieci w wieku
10—19 lat jest na drugim miejscu w Europie, zaraz p0 Niemczech. Na ca1ym s’wiecie obserwuje 51¢ nasilenie
zjawiska pogigbiajqcych sie; kryzyséw psychicznych dzieci i m10dzie2y.

Pandemia zmieni1a nasz s'wiat w sposéb gwaitowny. Dzis’ juz wiemy, 2e Zycie p0 pandemii bgdzie inne.
Towarzyszy nam stres. niepokéj 0 zdrowie wiasne ibliskich, ale takZe 0 przyszios’c’. Zrédiem stresujest sam
proces adaptacji do tej trudnej sytuacji i stanowi to dla wielu oséb obciqz’enie psychiczne. D0 tego dochodzi
koniecznos’é izolacji spoiecznej. mnicjsza aktywnoslc’ ﬁzyczna, brak kontaktu z przyrodq. Te sytuacje wplywajq
na zdrowie psychiczne oséb w kazdym wieku. a w przypadku oséb chorych moga wp1ynzié na zaostrzenie
przebiegu choroby.
Wobec powszego obawy, Ze wnajbliZszych latach potrzebne bgdzie znacznie wiqksze wsparcie
psychologdw. terapeutéw i psychiatréw wydajq sit; w pelni uzasadnione.

Skale; obciQZenia populacji wojewédztwa s’lqskiego ikraju problemami zaburzeﬁ psychicznych obrazuje
poniZszy schemat.
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3'6l: Sic/Ski Program ()c/zrany Zdl'owia P3yc/zicmeg0 m1 lam 201‘) — 2022
[JI‘i/gff)‘ Uclmafq Zarzqdu I'Vojemidzlwa S/qskiego m‘ 53 9/2 7/1/11”20]9 : dnia 13.03.2019 r.

Zgodnie z przepisami ochrone; zdrowia psychicznego zapewniajq organy administracji rzqdowej
i samorzqdowej oraz inslytucje d0 lego powo1ane. W przypadku Miasta Gliwice ochrona zdrowia psychicznego
polegac' b¢dzie przede wszystkim na realizacji celu strategicznego, celéw operacyjnych zzakresu promocji
zdrowia psychicznego. zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia osobom z Iymi zaburzeniami
pomocy i wsparcia spoiecznego.
Niniejszy program okres’la i wyznacza kierunki dzialania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego

mieszkaﬁcéw. zaspokajania ich potrzeb zdrowotnych. byt0wych i samorealizacji. Powiazany jest z lokalnymi
programami, m.in. Strategia Rozwiqzywania Probleméw Spolecznych Miasta Gliwice na law 2016 — 2025:
Programem Dzia1a1’1 na Rzecz Oséb Niepe1nosprmvnych dla Miasta Giiwice na lata 2020—2025. Miejskim
Programem Proﬁlaktyki iRozwiazywania Probleméw Alkoholowych na 2021rok, Miejskim Programem

Przeciwdzia1ania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025, Programem Polityki Senioralnej Miasta
Gliwice na lata 2021-2025 i Miejskim Programem Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Oﬁar
Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice na 1313 2019-2022111
Program nawiqzuje do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017—
2022ip1‘zntych kierunkéw. zgodnie z ktérymi ochrona zdrowia psychicznego ma polegac’ na zapewnieniu
osobom z zaburzeniami psychicznymi wieloslronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.

Dokument powstai na podstawic Ronsultacji z instytucjami i placéwkami reaIizujqcymi w mies’cie zadania
na rzecz oséb z zaburzeniami psychicznymi min. Os’rodkiem Pomocy Spo1ecznej. Domem Pomocy Spo1ecznej

,,Nasz Dom“ i,,Op0ka“, Powiatowym Urzedem Pracy. Gliwickim Centrum Organizacji Pozarzqdowych,
Srodmviskowym Domem Samopomocy i Warsztatami Terapii Zajeciowej. W konsultacjach braiy udziai
réwniez wytypowane stowarzyszenia zajmujqce sis; tematykq zdrowia psychicznego m‘in. Go'rnos‘iaskie
Stowarzyszenie ..Familia"’. Fundacja .,D0m Nadziei“ i Fundacja ..Arka Noego".

II. Podstawy prawne programu
— ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym.
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku 0 ochronie zdrowia psychicznego,

ustawa z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznei

ustawa z dnia 29 1ipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.

I

- ustawa z dnia 29 Iipca 2005 roku 0 przeciwdzialaniu narkomanii.
ustawa z dnia 9 czerwca 201 1 roku 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej.
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- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzia1alnos'ci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie,
- ustawa z dnia 26 paz’dziemika 1982 r. 0 wychowaniu w trzez’wos’ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

—1'ozporzadzenie Rady Ministréw zdnia 8lutego 2017 r. wsprawie Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2017— 2022.
III. Adresaci programu
1) Adresaci bezpos’redni — wszyscy mieszkaﬁcy miasta Gliwice.
2) Adresaei pos’redni ~ podmioty realizujqce zadania w obszarze zdrowia psychicznego.
IV. Podmioty realizujqce program
1) Urzqd Miejski w Gliwicach.

2) Os’rodek Pomocy Sp01ecznej.
3) Dom Pomocy Sp01ecznej ”Nasz Dom",
4) Dom Pomocy Sp01ecznej ”Opoka",
5) Powiatowy Urzad Pracy,

6) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych,
7) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,
8) Placéwki os’wiatowe.

9) Podmioty prowadzqce
i socjoterapeutyczna

placéwki

wsparcia

dziennego

oraz

$wietlice

0piekuﬁczo-wychowawcze

10) Srodowiskowy Dom Samopomocyn
1 1) Warsztaty Terapii Zajeciowej,
12) Organizacje pozarzqdowe,
13) Podmioty lecznicze,

14) [me podmioty realizujqce zadania na rzecz zdrowia psychicznego.
V. Zrédla ﬁnansowania

- budZet miasta Gliwice,
-s'r0dki w’tasne miasta Gliwice uzyskanc zwydanych zezwolen na sprzedaz napojéw alkoholowych na
podstawie przepiséw ustawy zdnia 26 paidziemika
1982 r. o wychowaniu wtrzez’wos’ci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
- s'rodki wlasne podmiotéw realizujacych zadania na rzecz oséb z zaburzeniami psychicznymi,
- inne z'rédta.
VI. CEL STRATEGICZNY, CELE OPERACYJNE I PRZEDSIEWZIECIA PROGRAMU
CEL STRATEGICZNY
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym mieszkaﬁcéw.
CEL OPERACYJNYI
Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, ksztaltowania zachowax’l i styléw iycia
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejgtnoéci radzenia sobie w sytuacjach
zagraiajqcych zdrowiu psychicznemu.
Przedsiqwziecia:

1) Dzia1ania edukacyjno—informacyjne dla mieszkaﬁcéw w zakresie promocji zdrowia psychicznego
izapobiegania zaburzeniom psychicznych, poprzez organizacjg lionferencji, szkoleﬁ, warsztatéw, spotkaﬁ
i kampanii spolecznych.
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2) Podejmowanie dziaiaﬁ w s’rodowisku szkolnym otcmatyce zwiazanej ze zdrowiem psychicznym, wtym

min. realizacja programéw proﬁlaktycznych dotyczqcych uzaleZnieri. przemocy, zdrowego odz’ywiania,
anoreksji i depresji czy zapobiegania zaburzeniom depresyjnym.

3) Udzial w akcjach ogélnopolskich promujacych zdrowie psychiczne.
4) Coroczna aktualizacja informatora 0 dostgpnych formach opieki zdrowotnej i pomocy spoiecznej dla oséb
z zaburzeniami psychicznymi.
Mierniki:

- liczba zainicjowanych dziaiaﬁ/liczba oséb obj¢tych tymi dziaianiami.

- liczba inicjatyw/ liczba uczniéw 0bj¢1ych dzialaniami,

- liczba akcji zewnegtrznych. do ktérych przystapiono i liczba uczestnikéw tych akcji.
- liczba aktualizacji [nformatora

CEL OPERACYJNY 2
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Przedsigvvzigcia:

l) Prowadzenie wczesnej diagnostyki iintcrwencji wzaburzeniach rozwoju udzieci imiodzieZy wwieku
przedszkolnym iszkoinym oraz wspieranie rozwoju dzieci imiodziez’y przcz Poradniq Psychologiczno-

Pedagogiczna i placéwki os’wiatowe.

2) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie 21ktywizacji oséb starszych SluZacych poprawie ich zdrowia
psychicznego oraz przeciwdziaianiu izolacji i wykluczeniu spoiecznemu wynikajqcych z Programu Polityki

Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025.
3) Zapobieganie zaburzeniom psychicznym \x'yriikaJQC)-'iii z uzaleZnicr'i poprzez realizacjc; Miejskiego Progi‘amu
Proﬁlaktyki iRozwiqzywania Probleméw Alkoholowych dla miasta Gliwice oraz Miejskiego Programu

Przeciwdziaiania Nari-(emaiiii dla Miasta Gliwicei
4) Zapobieganie przcmocy jako czynnika wplywajqcego na zdrowie psychiczne realizowane w ramach
Miejskiego Programu Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Oﬁar Przemocy w Rodzinie dla

miasta Gliwice na lata 2019—2022.
Mierniki:

- liczba dzieci i miodzieZy objegtych pomoce; Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej.
- liczba dzieci i miodzieZy objgtych pomocq psychologicznq na terenie przedszkola i szkoiy,

- liczba dzieci i miodzieZy uczeszczajcj d0 placéwek wsparcia.
- liczba projektéw dla senioréw,

- liczba zrealizowanych programéw proﬁlaktycznych z zakresu uzaleZnieh/ liczba odbiorcéw.

-liczba

dzieci

uczqszczajacych

do

placéwek

wsparcia

dziennego

oraz

éwieilic

opickuhczo-

wychowawczych i socjoterapemycznych,
- liczba oséb korzystajqcych z grup terapcutycznych dla oséb \x'spéiuzaleziiionych;

- liczba uczestnikéw programéw korekcyjno — edukacyjnych i psychologiCzno—terapeutycznych dla oséb
stosujacych przemoc w rodzinie.
CEL OPERACYJNY 3
Zapewnienie pomocy iwsparcia dla oséb Z zaburzeniami psychicznymi

Przedsiqwziqcia:

1) Wspieranie dziaiania os'rodkOW interwencji kryzysowej oferujqcych poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu
zagraZajqcego zdrowiu psychicznemu.
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2) Organizowanie is'wiadczenie specjaiisiycznych using dla osob zzaburzeniami psychicznymi, kierowanie
osob z zaburzeniami psychicznymi do oérodkow wsparcia, domow pomocy spoiecznej.

3) Udzielanie pomocy ﬁnansowej, rzeczowej osobom z zaburzeniami psychicznymi, na zasadach okres’lonych
w ustawie o pomocy spoiecznej.

4) Wsparcie osob z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin wynikajqce z Programu Dziaiar'i na Rzecz Osob
Niepeinosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025 oraz Miejskiego Programu Proﬁlaktyki
iRozwiqzywania Probleméw Alkoholowych dia Miasta Gliwice oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziaiania Narkomanii dia Miasta Giiwice.
Mierniki:

- liczba oséb objgtych poradnictwem i wsparciem,
— liczba os’rodkow udzielajacych wsparcia w zakresie Zdrowia psychicznego.
CEL OPERACYJNY 4
Zwiqkszenie integracji spolecznej oséb z zaburzeniami psychicznymi

Przedsiqwziecia:
1) Realizacja iokalnycli programéw informacyjno-edukacyjnych sprzyjajafcych postawom
i akceptacji oraz przeciwdziaiajqcych dyskryminacji osob z zaburzeniami psychicznymi.
2) Organizacja

ksztaicenia,

wychowania

iopieki

dla

dzieci

imiodzieZy

niedostosowanej

zrozumienia
spoiecznie

w przedszkolach i szkoiach (oddziaiach ogolnodostqpnych iub integracyjnych).

3) Promowanie dziaiai'i iosiagnigc’ osob zzaburzeniami psychicznymi, mi¢dzy innymi poprzez organizacjt;
roZnych imprez. wystaw i prezemacji.
4) Wdroz‘enie inicjatyw na rzecz zmiany spoiecznego wizerunku oséb zzaburzeniami psychicznymi,
zapobiegajqcych dyskryminacji oséb siabszych w spoieczeﬁstwie.
5) Dziaiania prowadzone przez
z zaburzeniami psychicznymi.

Powiatowy

Urzqd

Pracy

wzakresie

aktywizacji

zawodowej

osob

Mierniki:
- liczba zreaiizowanych projektéw/liczba osob nimi objotych,

-liczba uczniow niedostosowanych spoiecznie uczeszczajacych do przedszkoii iszkoi (oddziaiy
ogolnodostqpne lub integracyjne),

- iiczba przedsinigé majqcych na ceiu promowanie osiqgnioé osob z zaburzeniami psychicznymi,

- liczba inicjatyw dot. zmiany spoiecznego wizerunku osob cierpiacych na zaburzenia psychiczne,

- liczba programow na rzecz aktywizacji zawodowej osob z zaburzeniami psychicznymi oraz iiczba osob
w nich uczestniczqcycli.
VII. Oczekiwane rezultaty programu

i) Wzrost s'wiadomos'ci spoiecznej oséb z zaburzeniami psychicznymi.
2) Otwarcie érodowiska lokalnego na potrzeby osob z zaburzeniami psychicznymi.
3) Poszerzenie wspoipracy wszystkich partneréw dziaiajqcych w zakresie proﬁlaktyki zdrowia psychicznego.

4) Zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji oraz minimaiizacja zjawiska wykluczenia spoiecznego.
VIII. Monitoring programu

Monitoring programu bodzie polegai na ocenie skutecznos’ci dziaiai'i przyjcgtych w programie i umoZliwieniu
dokonywania niezbednych zmian. Na monitoring bode; sic; skiadac’ nast¢pujqce dziaiania:

- coroczne gromadzenie danych statystycznych i informacji dot. programu,
- analiza danych i informacji.
- ocena stopnia wykonania celow i przedsigvvzigé,
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— coroczne sporzadzenie raponu wraz z wnioskami.
1X. Postanowienia koﬁcowe

Nadzér nad realizac i\\'yk0naniem programu qzie sprawowal naczelnik Wydzialu Zdrowia iSpraw
Spolecznych.
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Uzasadnienie
Zgodnie zart. 1 usI.l ustawy zdnia 19 sierpnia 1994 r. oochronie zdrowia psychicznego (Lj. DZ.U.
z 2020 r. p02. 685) ochrone zdrowia psychicznego zapewniajq organy administracji rzqdowej isamorzqdowej
oraz instytucje do tego powomne.

Celem "Programu Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 2021—2024" jest promocja zdrowia
psychicznego. zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a takZe przeciwdziahnie nietolerancji, dyskryminacji
i wykluczeniu oso’b d0tkni¢tych tymi zaburzeniami.

Program nawiqzuje réwniez do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022.
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