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RAPORT Z EWALUACJI OKRESOWEJ ZA 2018 ROK  

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 
 

W dniu 26 marca 2019 roku w sali 210 Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława  
Chrobrego 2 odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynującego realizację Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020, przyjętego  
przez Radę Miasta Rybnika uchwałą nr 199/XIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia  
1 października 2015 roku, zwanego w dalszej części „Programem”. Ww. Zespół powołany 
został zarządzeniem nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 roku  
z późn. zm.  

 
Przedmiotem posiedzenia była ewaluacja okresowa Programu za 2018 rok, która służyła 
oszacowaniu wstępnych efektów podjętych działań. Jej celem jest stałe ulepszanie 
skuteczności oraz efektywności zaplanowanych w Programie działań.  
 
Ewaluacja została dokonana w oparciu o dane ilościowe zebrane przez Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Rybnika przedstawione w Sprawozdaniu z podjętych działań  
w zakresie realizacji Programu za 2018 rok (informacje za okres od 1 stycznia  
do 31 grudnia 2018 roku – załącznik do raportu).  
 
Odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji Programu jest Zespół Koordynujący, którego 
obsługę administracyjną zapewnia ww. Wydział. Podstawę do opracowania monitoringu 
stanowiły dane oraz informacje pozyskane od realizatorów Programu, tj. wydziałów 
tutejszego Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta, placówek oświatowych, instytucji 
kultury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, których działalność statutowa 
obejmuje zadania należące do sfery zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia  
(w tym zrzeszające pacjentów i ich rodziny) oraz przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym, w tym realizujące działania związane z przemocą w rodzinie.  
 
Podczas posiedzenia członkowie Zespołu sformułowali następujące wnioski ewaluacyjne: 
 

 z uwagi, że Program został opracowany w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), które straciło ważność, zachodzi 
konieczność jego dostosowania do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz. U. poz. 458) w zakresie m.in. terminu realizacji 
Programu, tj. do 2022 roku, a także celów i zadań do realizacji. Podobnie postąpił 
Zarząd Województwa Śląskiego, który uchwałą nr 539/27/VI/2019 z dnia 13 marca 
2019 r., przyjął Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022, 
będący aktualizacją Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata  
2013-2020. Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi potrzeba zmiany uchwały, którą 
przyjęto Program,  

 

 ponadto, mając na uwadze fakt systematycznego wzrostu w Polsce liczby osób 
leczonych z powodu zaburzeń psychicznych oraz przewidywanego jeszcze 
wyraźniejszego kształtowania się tej tendencji w przyszłości, Zespół proponuje 
wystosowanie apelu np. do Prezesa Rady Ministrów czy Ministra Zdrowia  
w sprawie poprawy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017–2022, w tym zapewnienia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej blisko miejsca ich zamieszkania 
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia  
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w środowisku rodzinnym i społecznym, a także wzrostu nakładów na świadczenia 
zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna.  
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