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SPRAWOZDANIE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ  
w zakresie realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 

 
Informacje za okres: 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku      

 
Cel główny 1: 
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 
 
Cel szczegółowy: 
1.1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, 
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

1.1.1. ustalenie 
priorytetów promocji 

zdrowia 
psychicznego 

Lista priorytetów promocji zdrowia 
psychicznego, ustalona przez 
Zespół Koordynujący:  

1) zaburzenia depresyjne (w tym 
samobójstwa),  

2) przewlekłe i nawracające 
choroby psychiczne,  

3) zaburzenia związane z ostrym  
i przewlekłym stresem, w tym 
wynikające z wykluczenia 
cywilizacyjnego, ubóstwa, 
bezrobocia i bezdomności,  

4) zaburzenia wieku rozwojowego,  
5) zaburzenia psychogeriatryczne.  
 

Działania zapobiegawcze 
zaburzeniom, spowodowanym 

spożywaniem alkoholu oraz 
zażywaniem substancji 

psychoaktywnych, wskazane są  
w Miejskim Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii. 

zadanie zrealizowane 
Zespół 

Koordynujący 
przygotowana lista 

priorytetów 
zadanie zrealizowane 

1.1.2. opracowanie 

lokalnych programów 
promocji zdrowia 

psychicznego 

Program promocji zdrowia 
psychicznego dla Miasta Rybnika 

na lata 2015-2020 
zadanie zrealizowane 

Zespół 
Koordynujący 

przygotowany program zadanie zrealizowane 
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1.1.3. realizacja 
lokalnych programów 

promocji zdrowia 
psychicznego 

Realizacja Programu promocji 
zdrowia psychicznego dla Miasta 
Rybnika na lata 2015-2020. 
 

realizacja ciągła 
zgodnie z 

programem 
zgodnie z programem 

 
 
 

↓ 

 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA RYBNIKA NA LATA 2015-2020 

 

L.p. Działania Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji działania 

1. 

 
edukacja w zakresie zdrowia psychicznego  
i zapobiegania  zaburzeniom psychicznym: 

 upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego, zaburzeń związanych  
z uzależnieniami; czynnikami ryzyka  
i sposobów ich eliminowania; 

 kształtowanie zachowań i stylów życia 
korzystnych dla zdrowia psychicznego; 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie  
w sytuacjach zagrażających zdrowiu 
psychicznemu i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym. 

 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
„Cogito Noster” w Rybniku, 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Psychoterapii  

w Rybniku, 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rybniku, 
Wydział Polityki Społecznej, 

placówki oświatowe, 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Rybniku, 

podmioty lecznicze, 
organizacje pozarządowe 

 

liczba podjętych działań/rok, 
liczba realizatorów/rok 

 
Przedszkole Nr 9 – 2 działania, 
Przedszkole Nr 15 – 5 działań, 
Przedszkole Nr 22 – 1 działanie, 
Przedszkole nr 25 – 5 działań, 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 –  
3 działania, 
Przedszkole Nr 42 – 1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 im. Janusza Korczaka – 13 działań,  
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Kostki –  
5 działań,  
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II –  
6 działań,  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza –  
3 działania, 
Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Bohaterskich 
Harcerzy – 2 działania, 
Szkoła Podstawowa Nr 19 – 2 działania, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 20 im. Harcerzy Buchalików – 8 działań,  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi 
Nr 22 im. Juliusza Słowackiego – 2 działania, 
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Górniczego Stanu – 
6 działań, 
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Alojzego 
Szewczyka – 6 działań, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego –  
10 działań,  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
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Nr 36 im. Czesława Miłosza – 10 działań, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Janusza 
Korczaka – 10 działań, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 – 11 działań, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – 5 działań, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 – 9 działań, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 – 2 działania, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – 3 działania, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 – 8 działań, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 – 4 działania, 
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich –  
11 działań, 
Zespół Szkół Nr 2 – 6 działań, 
Zespół Szkół Nr 3 – 4 działania, 
Zespół Szkół Nr 6 – 4 działania, 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika – 2 działania, 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych –  
8 działań, 
Zespół Szkół Technicznych – 5 działań, 
Zespół Szkół Sportowych – 2 działania, 
Zespół Szkół Budowlanych – 2 działania, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy –  
6 działań, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –  
3 działania (53 rodziny, 8 terapeutów), 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii –  
3 działania (1.046 osób, 5.528 porad), 
Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 działanie, 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 
– 12 działań (517 osób), 
Stowarzyszenie „VALIDUS” – 2 działania, 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 2 działania. 
 
Stowarzyszenie „Pod Wieżą” – 1 działanie – 
organizacja Rybnickich Dni Zdrowia 
Psychicznego w dniach od 14 września  

do 7 października 2018 r., w ramach projektu 
„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie 
zaburzeniom psychicznym”, dofinansowanego  
z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
Podczas ww. Dni odbyły się: 

 wykłady dla pacjentów i rodzin (rodzina  
w zderzeniu z chorobą, 13 powodów żeby żyć 
– oblicza zaburzeń psychicznych), 
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 spotkanie z doradcą zawodowym  
i pracownikiem socjalnym, 

 zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży 
(depresja i zachowania autodestrukcyjne 
wieku dojrzewania, młodzi w pułapce 
uzależnień), 

 prezentacja pracowni rękodzieła oraz 
warsztaty pn. Wyraź siebie przez sztukę, 

 wykłady dla pracujących, klientów poradni 
zdrowia psychicznego oraz wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców Rybnika  
(13 powodów żeby żyć, przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu), 

 wernisaż prac pacjentów w Galerii  
„Pod Wieżą”, 

 Festyn Rodzinny dla pacjentów i ich rodzin 
oraz mieszkańców Miasta (występ Teatru „My” 
– grupa teatralna pacjentów, wernisaż prac 
pacjentów, gry, zabawy i konkursy na świeżym 
powietrzu, poczęstunek, kiermasz prac 
pacjentów). 

 
RAZEM: 217 działań, 44 realizatorów. 

 

2. 

 
edukacja rodziców i opiekunów prawnych  
w zakresie potrzeb psychicznych dziecka, 
zaburzeń emocjonalnych i trudności 
wychowawczych 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Edukacji,  
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Rybniku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

liczba przeszkolonych 
osób/rok, 

liczba podjętych działań/rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przedszkole Nr 1 – 2 działania, 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39 –  
1 działanie, 
Przedszkole Nr 42 – 1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 im. Janusza Korczaka – 3 działania,  
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Kostki –  
1 działanie,  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza –  
1 działanie, 
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Prałata Konrada 
Szwedy – 1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 20 im. Harcerzy Buchalików – 2 działania,  
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki –  
6 działań, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi 
Nr 22 im. Juliusza Słowackiego – 1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego –  
1 działanie,  
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Wydział Edukacji,  
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Rybniku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liczba przeszkolonych 
osób/rok, 

liczba podjętych działań/rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II – 3 działania, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 – 2 działania, 
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich –  
3 działania, 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych –  
3 działania, 
Zespół Szkół Sportowych – 1 działanie  
(51 rodziców), 
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny –  
2 działania, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –  
8 działań (418 osób), 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii –  
1 działanie (57 osób, 40 spotkań). 
 
Ponadto, w ramach projektu unijnego „Edukacja-
Rozwój-Wsparcie" – warsztaty samopomocowe  
dla rodziców (przeszkolono ok. 20 osób). Celem 

projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci z niepełnosprawnościami, w tym  
w Przedszkolu nr 25, w Przedszkolu Specjalnym  
nr 48 w SOSW i Przedszkolu nr 49 w SZSP,  
w Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 17 oraz nr 39 w Rybniku, zwiększając ich udział 
w specjalistycznych terapiach, zajęciach 
usprawniających i ułatwiających komunikację  
oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci  
w zakresie niwelowania dysfunkcji oraz rozwijania 
kompetencji społecznych poprzez udział  
w aktywnościach korekcyjno-kompensacyjnych 
poszerzających standardową ofertę edukacyjną  
w przedszkolach. W celu projektu mieści się także 
oferta dydaktyczna dla kadry pedagogicznej 
zaplanowano studia podyplomowe, kursy  
i szkolenia oraz wsparcie psychologiczne 
rodziców/opiekunów.  
 

RAZEM: 47 działań, 23 realizatorów,  
około 546 osób. 
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3. 

 
edukacja dzieci i młodzieży w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego, dotycząca zwiększenia 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
podniesienia umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i sytuacji kryzysowych, rozwoju 
kompetencji społecznych i emocjonalnych, 
budowania pozytywnych relacji, profilaktyki 
uzależnień od alkoholu i substancji 
psychoaktywnych 
 
 
 

 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 im. Janusza Korczaka – 5 działań,  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza –  
1 działanie, 
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada 
Szwedy – 1 działanie (166 osób), 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 20 im. Harcerzy Buchalików – 2 działania,  
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki –  
6 działań, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi 
Nr 22 im. Juliusza Słowackiego – 5 działań  
(300 osób), 
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Górniczego Stanu –
1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego –  
4 działania,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II – 7 działań, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 – 1 działanie, 
Zespół Szkół Sportowych – 1 działanie, 
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  
im. Tadeusza Kościuszki – 7 działań (640 
uczniów), 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda” – 
1 działanie, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –  
17 działań (783 osoby). 
 

RAZEM: 60 działań, 15 realizatorów,  
około 1.889 osób. 
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4. 

szkolenia dla wychowawców i nauczycieli  
z zakresu interwencji kryzysowej i zapobiegania 
potencjalnym zagrożeniom, wynikającym  
z kryzysu psychologicznego, a także wczesnego 
rozpoznawania zaburzeń psychicznych 

 
Przedszkole Nr 1 – 1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza –  
2 działania, 
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Karola Miarki –  
2 działania, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi 
Nr 22 im. Juliusza Słowackiego – 2 działania, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 – 1 działanie, 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 – 1 działanie, 
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich –  
1 działanie,  
Zespół Szkół Nr 2 – 1 działanie, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna –  
4 działania (90 osób). 
 
Ponadto, w ramach projektu unijnego  
„Z matematyką na Ty” – warsztaty  
dla nauczycieli (przeszkolono ok. 100 osób). 
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji  
w osiągnięciach, podniesienie efektywności  
i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych  
w Rybniku, w tym 4 z oddziałami integracyjnymi  
i 1 szkoły specjalnej.  
 

RAZEM: 18 działań, 11 realizatorów. 

 

5. 

 
upowszechnianie informacji o Ogólnopolskim 
Telefonie Kryzysowym 116 123 i telefonie 
zaufania „Kryzys” 32 423 35 55, a także innych 
informacji, dotyczących promocji zdrowia 
psychicznego na stronach internetowych Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku 
oraz Miasta Rybnika 
 
 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  

i Psychoterapii  
w Rybniku, 

Wydział Promocji  
 

liczba upowszechnionych 
informacji 

 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Psychoterapii – ulotki o telefonach kryzysowych 

w siedzibie, strona internetowa, ulotki i plakaty 
rozdysponowane do placówek pomocowych na 
terenie Miasta. 
 
Rozpowszechnienie informacji dotyczącej telefonu 
zaufania (Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza Korczaka –  

na tablicy obok gabinetu pedagoga szkolnego  
i na stronie internetowej). 
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6. 
realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii    

zgodnie z programem zgodnie z programem 

 
Realizacja programu zgodnie z założeniami. 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

i Psychoterapii 

 97 osób konsultowanych i poddanych 
diagnozie w związku z nadużywaniem 
alkoholu,  

 1 edycja grupy edukacyjno-terapeutycznej  
dla uzależnionych od alkoholu  
(14 uczestników),  

 1 edycja grupy zaawansowanej dla osób 
uzależnionych od alkoholu (7 uczestników), 

 22 osoby – pomoc psychologiczna w związku  
z występowaniem problemu narkomanii  
w rodzinie.  

 

7. 

 
wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych  
w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia 
psychicznego, w tym w ramach Programu 
współpracy Miasta Rybnika z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
 

Wydział Polityki Społecznej,  
organizacje pozarządowe 

liczba wspartych 
podmiotów/rok, 

wysokość przyznanych 
dotacji/rok 

 
Nie wsparto podmiotów (brak złożonych ofert  
w tym zakresie). 
 
W obszarze przeciwdziałania uzależnieniom  
i patologiom społecznym realizowano zadania:  

 realizacja działań służących promocji 
zdrowego stylu życia z uwzględnieniem 
aktywności kulturalnej i sportowej dzieci oraz 
młodzieży w ramach przeciwdziałania 
alkoholizmowi (4 dotacje na kwotę 100.000 zł), 

 realizacja programów profilaktyki narkomanii 
adresowanych do dzieci i młodzieży, rodziców 
oraz dzieci i młodzieży z grup ryzyka  
(2 dotacje na kwotę 28.250 zł). 

 

8. stworzenie logo promującego zdrowie psychiczne stworzone logo Odstąpiono od wybrania logo. 
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Cel szczegółowy:  
1.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 
Informacje o realizacji zadania 

 
1.2.1. opracowanie 

programów 
zapobiegania 

przemocy w rodzinie,  
w szkole 

 i w środowisku 
lokalnym 

 

1. Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy  
i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2012-2015, 
przyjęty uchwałą Rady Miasta 

Rybnika Nr 332/XXVI/2012 z dnia  
12 września 2012 roku (w Programie 

przewidziano działania mające  
na celu zapobieganie zjawisku 

powstawania przemocy w rodzinie,  
w szkole i środowisku lokalnym. 

Działania te służą promocji zdrowia 
psychicznego i zapobieganiu 
zaburzeniom psychicznym). 

zadanie zrealizowane 
Zespół 

Interdyscyplinarny 
w Rybniku  
do spraw 

przeciwdziałania 
przemocy  
w rodzinie 

przygotowany 
program 

zadanie zrealizowane 

2. Opracowanie Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na kolejne 
lata. 

2015 r.  
– opracowanie 

programu na kolejne 
lata 

przygotowany 
program 

 

Rada Miasta Rybnika uchwałą  
nr 274/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
przyjęła Miejski Program Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na lata 2016-2021. 

1.2.2. realizacja 

programów 
zapobiegania 

przemocy  
w rodzinie, w szkole  

i w środowisku 
lokalnym  

z uwzględnieniem 
istniejących regulacji 

prawnych 

1. Realizacja Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy  
i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie 

realizacja ciągła  

zgodnie  
z programem 

 (wypełnia Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

w Rybniku) 

zgodnie z 
programem 

Realizacja programu zgodnie  
z założeniami. 

2. Realizacja programów: 

 korekcyjno-edukacyjnych  
dla sprawców przemocy, 

 zapobiegania przemocy  
w szkole, zgodnie  
z potrzebami środowisk 
szkolnych, z uwzględnieniem 
istniejących regulacji 
prawnych (szkolne programy 
profilaktyki). 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  

i Psychoterapii 
 w Rybniku, 

placówki oświatowe 

zgodnie  
z programami 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Psychoterapii – 1 edycja programu 
korekcyjno-edukacyjnego dla 10 osób. 
 

Placówki oświatowe 

Działania są realizowane zgodnie z celami, 
zadaniami i sposobami określonymi  
w programach. Realizowane działania: 

 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze  
(np. „Gry i zabawy przeciw agresji według 
M. Portmann”, „Agresja i przemoc”),  

 warsztaty profilaktyczne prowadzone  
przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną z zakresu agresji i sposobu 
rozwiązywania konfliktów,   

 pogadanki, w tym z pedagogiem i policją 
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(odpowiedzialność karna i konsekwencje 
prawne nieodpowiednich zachowań),  

 lekcje wychowawcze według 
opracowanych scenariuszy (tematy 
związane z agresją i przemocą w szkole, 
mechanizmy, skutki i przeciwdziałanie 
agresji, uczenie kontrolowania impulsów 
i radzenia sobie z gniewem, konstruktywne 
rozwiązywanie problemów, znaczenie 
pozytywnych emocji, rozwijanie 
umiejętności rozwiązywania konfliktów  
i sporów, postawy negocjacji i mediacji),  

 uczenie działania zespołowego, tworzenie 
klimatu dialogu i efektywnej współpracy, 
umiejętności słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów, 

 interwencyjne spotkania z psychologiem 
na terenie danej placówki, 

 rozmowy terapeutyczne prowadzone  
z uczniami przez wychowawców  
i pedagogów szkolnych, w tym działania 
interwencyjne oraz kierowanie  
do specjalistów i terapeutów,  

 indywidualne porady wychowawców  
i pedagoga,  

 prelekcje m.in. dotyczące cyberprzemocy,  

 filmy profilaktyczne,  

 programy: „Spójrz inaczej”, „Archipelag 
skarbów”,  

 prelekcje dla rodziców dotyczące 
przemocy w rodzinie, 

 udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”, 

 badania diagnostyczne dotyczące 
bezpieczeństwa uczniów w szkole, na ich 
podstawie dostosowano organizację pracy 
do potrzeb uczniów, 

 informowanie uczniów i rodziców  
o instytucjach pomocowych, w tym 
promowanie telefonu zaufania, 

 udział pedagogów w spotkaniach Zespołu 
Interdyscyplinarnego lub współpraca z tym 
Zespołem, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną i kuratelą sądową 
(kuratorzy społeczni i zawodowi).  

 



NESOD: 2019-27075  11/27 
Przyg.: PS/366 

 
Cel szczegółowy:  
1.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

1.3.1. przygotowanie 

lokalnych programów 
informacyjno-
edukacyjnych 
sprzyjających 

postawom 
zrozumienia  

i akceptacji oraz 
przeciwdziałających 
dyskryminacji wobec 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Program informacyjno-edukacyjny 
dla Miasta Rybnika, sprzyjający 

postawom zrozumienia i akceptacji 
oraz przeciwdziałający 

dyskryminacji wobec osób  
z zaburzeniami psychicznymi  

na lata 2015-2020 

zadanie zrealizowane 
Zespół 

Koordynujący 
przygotowany program zadanie zrealizowane 

 
1.3.2. realizacja 

lokalnych programów 
informacyjno-
edukacyjnych 
sprzyjających 

postawom 
zrozumienia  

i akceptacji oraz 
przeciwdziałających 
dyskryminacji wobec 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Realizacja Programu informacyjno-
edukacyjnego dla Miasta Rybnika, 

sprzyjającego postawom 
zrozumienia i akceptacji  
oraz przeciwdziałającego 

dyskryminacji wobec osób  
z zaburzeniami psychicznymi  

na lata 2015-2020. 

realizacja ciągła 
zgodnie  

z programem 
zgodnie z programem 

 
 
↓ 

 
PROGRAM INFORMACYJNO-EDUKACYJNY DLA MIASTA RYBNIKA, SPRZYJAJĄCY POSTAWOM ZROZUMIENIA  

I AKCEPTACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁAJĄCY DYSKRYMINACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA LATA 2015-2020 

 

L.p. Działania Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 
Informacje o realizacji działania 

1. 
realizacja Programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika 

zgodnie z programem zgodnie z programem 

 
Rada Miasta Rybnika uchwałą nr 495/XXXI/2017  
z dnia 16 lutego 2017 r. przyjęła Program działań 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta 
Rybnika na lata 2017 – 2020. 
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Realizacja programu zgodnie  

z założeniami. 

2. 

edukacja bliskich i opiekunów osób chorujących 
psychicznie, a także praca z rodziną, polegająca  
na dostarczeniu wiedzy o specyfice choroby,  
jak również zapewnienie bliskim wsparcia, poprzez 
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin 

 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Cogito Noster” w Rybniku, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
i Psychoterapii w Rybniku, 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rybniku, 

Wydział Polityki Społecznej, 
placówki oświatowe, 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Rybniku, 

podmioty lecznicze, 
organizacje pozarządowe 

 
 
 
 

liczba rodzin objętych 
wsparciem/rok 

 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza –  
5 rodzin, 
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Górniczego Stanu –
2 rodziny, 
Zespół Szkół Nr 6 – brak danych  
o liczbie rodzin (konsultacje z pedagogiem  
i psychologiem szkolnym oraz udzielanie wsparcia 
w uzyskiwaniu specjalistycznej pomocy), 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – 
4 rodziny,  
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 
– 17 rodzin (grupa wsparcia z elementami 
psychoedukacji), 45 rodzin (indywidualne 
konsultacje w miejscu zamieszkania uczestnika), 
Stowarzyszenie „Pod Wieżą” – brak danych  
o liczbie rodzin (wykłady i warsztaty z tematyki 
zdrowia psychicznego, w tym kierowane  
do rodzin). 
 

RAZEM: 73 rodziny objęte wsparciem. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

Stała praca środowiskowa pracowników 
socjalnych, asystentów rodziny i pracowników 
Zespołu Grupowej Metody Pracy Socjalnej. 
Przekazywanie informacji klientom o instytucjach  
i placówkach udzielających wsparcia.  
 

3. 

realizacja działań informacyjno-edukacyjnych  
w zakresie wykształcenia postaw zrozumienia  
i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

liczba podjętych 
działań/rok 

 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 im. Janusza Korczaka – 2 działania, 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Kostki –  
1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Nr 9 im. Adama Mickiewicza –  
1 działanie, 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 20 im. Harcerzy Buchalików – 1 działanie,  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi 
Nr 22 im. Juliusza Słowackiego – 1 działanie, 
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Górniczego Stanu –
1 działanie, 
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 36 im. Czesława Miłosza – 1 działanie, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 – 1 działanie (system 
„wczesnego reagowania” w postaci otoczenia 
uczniów specjalistyczną pomocą), 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana  
Pawła II – 4 działania, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – 2 działania, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 – 2 działania, 
Zespół Szkół Nr 3 – 3 działania, 
Zespół Szkół Sportowych – 1 działanie, 
Zespół Szkół Technicznych – 1 działanie, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy –  
2 działania, 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 
– 2 działania, 
Stowarzyszenie „Pod Wieżą” – 1 działanie, 
Stowarzyszenie „VALIDUS” – 1 działanie.   
 

RAZEM: 28 podjętych działań. 

 

4. 
przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej 
dotyczących objawów, przebiegu, następstw  
i możliwości leczenia zaburzeń psychicznych 

przeprowadzenie 
kampanii, 

liczba uczestników 
kampanii 

Brak informacji. 

5. 

 
umożliwienie uczestnictwa osobom z zaburzeniami 
psychicznymi w wydarzeniach kulturalno-sportowych 
poprzez udział w lokalnych wydarzeniach, festynach, 
konkursach, itp. (organizacja/współorganizacja 
przedsięwzięć adresowanych do ww. osób) 
 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Cogito Noster” w Rybniku, 
Wydział Polityki Społecznej,  

Biuro Kultury,  
placówki oświatowe, 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Rybniku,  

instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe, w tym 
jednostka prowadząca Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Rybniku 
 

liczba wydarzeń 
 z udziałem osób  
z zaburzeniami 

psychicznymi/rok 

 
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach –  
1 wydarzenie, 
Biuro Kultury – imprezy dostępne dla wszystkich, 
nie prowadzi weryfikacji uczestników pod kątem 
udziału osób z zaburzeniami psychicznymi, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 – 6 wydarzeń, 
Zespół Szkół Nr 3 – 6 wydarzeń, 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 
– 3 wydarzenia,  
Stowarzyszenie „VALIDUS” – 2 wydarzenia, 
Stowarzyszenie „Pod Wieżą” – 1 wydarzenie 
(Rybnickie Dni Zdrowia Psychicznego),  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Rybniku – 1 wydarzenie (III Rybnickie Dni 
Integracji). 
 

RAZEM: 20 wydarzeń. 
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6. 

 
wspieranie i promowanie twórczości i osiągnięć osób 
z zaburzeniami psychicznymi, np. w formie wystaw, 
prezentacji na stronach internetowych realizatorów, 
występów artystycznych podczas miejskich 
uroczystości, udzielanie patronatu Prezydenta Miasta, 
udostępnienie pomieszczeń, przyznanie nagrody  
czy wręczenie listu gratulacyjnego itp. 
 

liczba wspartych/ 
wypromowanych 

wydarzeń/rok 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 
– 2 wydarzenia,  
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1 – 1 wydarzenie, 
Zespół Szkół Nr 3 – 2 wydarzenia. 
 

RAZEM: 5 wydarzeń. 
 

Ponadto, promowanie twórczości, osiągnięć,  
jak również szeroko rozumianej aktywności 
uczestników na stronie internetowej 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito 
Noster” w Rybniku (w tym na facebook’u). 
 

7. 

wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych  
w realizacji działań z zakresu promocji zdrowia 
psychicznego, w tym w ramach Programu współpracy 
Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego 

Wydział Polityki Społecznej, 
organizacje pozarządowe 

 

 
liczba wspartych 

instytucji 
i organizacji 

pozarządowych/rok, 
wysokość dotacji 

przyznanych 
organizacjom/rok 

 

Brak działań  
(brak złożonych ofert w tym zakresie). 

 
Cel szczegółowy:  
1.4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

1.4.1. tworzenie 
lokalnych ośrodków 
pomocy kryzysowej 

oferujących 
poradnictwo  

i pomoc w stanach 
kryzysu 

zagrażającego 
zdrowiu 

psychicznemu 

Poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu 
zagrażającego zdrowiu psychicznemu na 

terenie Miasta oferuje Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej  

i Psychoterapii w Rybniku. 

 
Ponadto, przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Cogito Noster”  
w Rybniku funkcjonuje Zespół Psychiatrii 
Środowiskowej, który prowadzi 
specjalistyczne oddziaływania 
terapeutyczno-edukacyjne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w miejscu 
zamieszkania klienta. 
 
 

realizacja ciągła 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  

i Psychoterapii  
w Rybniku, 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

„Cogito Noster”  
w Rybniku 

 liczba udzielonych 
porad, 

 liczba przeszkolonych 
pracowników, 

 liczba funkcjonujących 
ośrodków. 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Psychoterapii – 5.528 porad  
(dla 1.046 klientów). 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Cogito Noster”: 

 specjalistyczne oddziaływania 
terapeutyczne – 494 osoby, 

 55 działań terapeutycznych, w tym 
interwencyjnych, wobec nowych 
klientów  

 regularne uczestnictwo w superwizji. 
 

RAZEM: 6.077 udzielonych porad,  
2 ośrodki. 
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Planowane działania: 

 dalsze funkcjonowanie, a także 
wzmocnienie i rozwój  
ww. jednostek w zakresie 
poradnictwa i pomocy w stanach 
kryzysu, 

 systematyczne szkolenia 
specjalistów pracujących  
w ww. jednostkach, w celu 
podnoszenie kompetencji 
zawodowych. 

 

 
Cel główny 2:  
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opiek i i pomocy 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym 
 
Cel szczegółowy: 
2.1. Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

2.1.1. opracowanie 
lokalnego programu 

zwiększenia 
dostępności  

i zmniejszenia 
nierówności  
w dostępie  

do różnych form 
środowiskowej 

psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej, w tym 

zwłaszcza form 
niezbędnych do 

tworzenia centrów 
zdrowia psychicznego 

Program zwiększenia dostępności  
i zmniejszenia nierówności  
w dostępie do różnych form 

środowiskowej psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza 

form niezbędnych do tworzenia 
centrów zdrowia dla Miasta 
Rybnika na lata 2015-2020 

zadanie zrealizowane 
Zespół 

Koordynujący 
przygotowany program zadanie zrealizowane 

 
2.1.2. realizacja 

programu 
zwiększenia 
dostępności  

i zmniejszenia 
nierówności  

Realizacja Programu zwiększenia 
dostępności i zmniejszenia 

nierówności w dostępie do różnych 
form środowiskowej 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 
w tym zwłaszcza form niezbędnych 
do tworzenia centrów zdrowia dla 

realizacja ciągła 
zgodnie  

z programem 
zgodnie z programem 

 
 
 

↓ 
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w dostępie do 
różnych form 

psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej w Mieście 

 

Miasta Rybnika  
na lata 2015-2020. 

 

PROGRAM ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI I ZMNIEJSZENIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE  

DO RÓŻNYCH FORM ŚRODOWISKOWEJ PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM ZWŁASZCZA FORM NIEZBĘDNYCH DO TWORZENIA 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA RYBNIKA NA LATA 2015-2020 

 

L.p. Działania Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 
Informacje o realizacji działania 

1. 
zapewnienie korzystania z poradni zdrowia 
psychicznego i poradni dla uzależnionych dla 
dorosłych przez 5 dni w tygodniu 

poradnie zdrowia psychicznego,  
SP ZOZ Państwowy Szpital  

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku 

liczba osób 
korzystających  
z poradni/rok 

 
W strukturze SP ZOZ Szpitala dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych działa Poradnia 

Zdrowia Psychicznego zapewniająca 
specjalistyczną opiekę w zakresie ochrony 
zdrowia psychicznego. Poradnia czynna jest  
4 dni  w tygodniu w godzinach 8:00-19:00 
(pn., wt., śr.) oraz 8:00-14:00 (czw.).  
W 2018 roku w PZP leczono 675 osób.   
 
Ośrodek Usług Medycznych 
"ALERGOKOL" – w 2018 r. nie było poradni 

zdrowia psychicznego. 
 
Pozostałe poradnie – brak odpowiedzi.  
 

2. 
konsultacje specjalistyczne lekarza psychiatry dla 
dzieci i młodzieży 3 razy w tygodniu 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  
w NZOZ „Centrum Medyczne”  

Sp. z o.o. w Rybniku 

liczba udzielonych 
konsultacji/rok, 

liczba osób, którym 
udzielono 

konsultacji/rok 

Brak informacji. 

3. 
rozszerzenie działalności Zespołu Psychiatrii 
Środowiskowej, działającego w Środowiskowym 
Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Cogito Noster” w Rybniku 

rozszerzenie 
działalności 

Nie rozszerzono działalności.  

4. 
zachowanie ciągłości leczenia osób uzależnionych 
(po przeprowadzonym detoksie w oddziale 
psychiatrycznym) 

SP ZOZ Państwowy Szpital  
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku 

liczba osób leczonych  
po detoksie/rok 

Szpital nie prowadzi statystyki pacjentów 
przyjętych po detoksie. 
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5. 

zapewnienie osobom chorym, będącym  
w sytuacji kryzysowej pomocy: socjalnej, 
psychologicznej, prawnej oraz schronienia  
(w sytuacjach uzasadniających) 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
i Psychoterapii w Rybniku, 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Cogito Noster” w Rybniku, 
organizacje pozarządowe  

liczba wspartych 
osób/rok 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
i Psychoterapii – 171 osób z różnymi 
zaburzeniami, 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito 
Noster”; 

 26 osób (poradnictwo psychologiczne, 
terapia indywidualna),  

 9 osób – poradnictwo zawodowe. 
 

RAZEM: 206 wspartych osób. 

6. 
pomoc finansowa w ramach zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku 

liczba wspartych osób 
(rodzin)/rok, 

wysokość udzielonej 
pomocy/rok 

123 osoby na kwotę 81.910,40 zł. 

7. 
zapewnienie ciągłości i dostępności  
do Środowiskowych Domów Samopomocy  
i Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku, 

Wydział Polityki Społecznej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Cogito Noster” w Rybniku, 
organizacje pozarządowe 

liczba osób objętych 
wsparciem/rok 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito 
Noster” – 55 osób (wydano 96 decyzji),  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku 
przy ul. Karłowicza 48 – 57 osób (wydano  

106 decyzji), 
Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 – 57 osób,  
Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 – 44 osoby. 

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

2.1.3. integrowanie 
działalności placówek 
psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej poprzez 
tworzenie lokalnego 

centrum zdrowia 
psychicznego, 

zapewniającego 
mieszkańcom Miasta 

kompleksową, 
środowiskową 
(stacjonarną  

i niestacjonarną) 
opiekę  

w zakresie zdrowia 
psychicznego  

Rozporządzenie w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego nie precyzuje 

szczegółowych zasad organizacji 
Centrum Zdrowia Psychicznego 

(CZP). Kwestią nadal 
nierozstrzygniętą pozostaje sposób 

kontraktowania świadczeń w ramach 
CZP. Utworzenie CZP w głównej 

mierze jest uzależnione od 
możliwości pozyskania środków  

na stworzenie CZP oraz finansowanie 
świadczeń przez niego udzielanych  
w ramach kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

do 2020 r. 
Zespół 

Koordynujący, 
podmioty lecznicze 

 liczba utworzonych 
centrów, 

 populacja objęta 
opieką centrum  
w odniesieniu  
do ogółu populacji 
Miasta Rybnika. 

Szpital nie bierze udziału w pilotażu 
CZP. 
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Cel szczegółowy:  
2.2. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

2.2.1. opracowanie 

lokalnego programu 
poszerzenia, 

zróżnicowania  
i unowocześniania 
pomocy i oparcia 

społecznego dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi,  

w zakresie pomocy: 
bytowej, 

mieszkaniowej, 
stacjonarnej, 
samopomocy 

środowiskowej 

Program poszerzenia, 
zróżnicowania i unowocześniania 

pomocy i oparcia społecznego  
dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w zakresie pomocy: 
bytowej, mieszkaniowej, 

stacjonarnej, samopomocy 
środowiskowej, dla Miasta Rybnika 

na lata 2015-2020 

zadanie zrealizowane 
Zespół 

Koordynujący 
przygotowany program zadanie zrealizowane 

2.2.2. realizacja 
lokalnego programu 

poszerzenia, 
zróżnicowania  

i unowocześniania 
pomocy  

i oparcia społecznego  
dla osób z 

zaburzeniami 
psychicznymi 

Realizacja Programu poszerzenia, 
zróżnicowania i unowocześniania 

pomocy i oparcia społecznego  
dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w zakresie pomocy: 
bytowej, mieszkaniowej, 

stacjonarnej, samopomocy 
środowiskowej, dla Miasta Rybnika 

na lata 2015-2020. 

realizacja ciągła 
zgodnie  

z programem 
zgodnie z programem 

 
 

↓ 
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PROGRAM POSZERZENIA, ZRÓŻNICOWANIA I UNOWOCZEŚNIANIA POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB  

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W ZAKRESIE POMOCY: BYTOWEJ, MIESZKANIOWEJ, STACJONARNEJ, SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWEJ, 

DLA MIASTA RYBNIKA NA LATA 2015-2020 

 

L.p. Działania Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 

 

1. 

 
wspieranie finansowe samopomocowych projektów 
służących rozwojowi form oparcia społecznego  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
m.in. w ramach Programu współpracy Miasta 
Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 
 

Wydział Polityki Społecznej, 
organizacje pozarządowe 

liczba wspartych 
projektów/rok, 

wysokość 
udzielonego 
wsparcia/rok 

 
1 projekt w wysokości 1.030.275 zł, z czego 

132.240 zł przeznaczone było na realizację 
bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, 
w związku z Programem kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(podwyższenie dotacji na osoby ze spektrum 
autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną). 
Stowarzyszenie prowadzące ośrodek dokonało  
zwrotu w 2019 r. niewykorzystanej dotacji  
w kwocie 3.963,02 zł. 

 
Ponadto pozyskano środki na doposażenie 
ośrodka w kwocie 4.000 zł (zakup szaf). 
 

2. 
realizacja Programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika 

zgodnie z programem zgodnie z programem 

 
Rada Miasta Rybnika uchwałą nr 495/XXXI/2017  
z dnia 16 lutego 2017 r. przyjęła Program działań 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami  
dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020. 
 

Realizacja programu zgodnie  
z założeniami. 

 

3. 

realizacja zadań publicznych na rzecz osób  
z zaburzeniami psychicznymi, określonych  
w ustawie o pomocy społecznej:  

 organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi,  

 prowadzenie i rozwój infrastruktury 
środowiskowych domów samopomocy  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów 
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku, 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Cogito Noster” w Rybniku, 
Wydział Polityki Społecznej, 
organizacje pozarządowe 

wysokość środków  
na specjalistyczne 

usługi 
opiekuńcze/rok,  

wysokość środków 
na środowiskowe 

domy samopomocy 
 i domy pomocy 
społecznej/rok, 

liczba osób objętych 
wsparciem/rok 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze –  
336.159,50 zł/44 osoby, 

 
Środowiskowe domy samopomocy  

– 1.748.739,98 zł/112 osób.  

W ww. kwocie 128.276,98 zł przeznaczone było 
na realizację bieżących zadań z zakresu 
administracji rządowej, w związku z Programem 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 

przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 2016 r. (podwyższenie dotacji  
na osoby ze spektrum autyzmu  
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psychicznymi, 

 praca socjalna i inna pomoc 

lub z niepełnosprawnością sprzężoną). 
  

Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle 
psychicznie chorych – 1.831.728,08 zł/71 osób. 

 

Rybnickie Centrum Asystentury, prowadzone 
przez Stowarzyszenie „OLIGOS” w Rybniku  
– 24 klientów, budżet 55.089,91 zł. 
 

4. 

zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego 
projektom pozarządowym realizującym takie formy 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, które wymagają działania ciągłego, 
m.in. wspieranie działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Rybniku 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku, 

Wydział Polityki Społecznej, 
organizacje pozarządowe 

liczba projektów 
wymagających 

działania 
ciągłego/rok, liczba 

uczestników 
WTZ/rok, 
wysokość 

udzielonego 
wsparcia/rok 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rybniku, 
prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie  

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Rybniku: 

4 projekty (2 – środki PFRON, 2 – środki Miasta), 
101 osób na 90 miejsc, 

środki PFRON – 1.493.640 zł, 
środki Miasta – 165.960 zł. 

5. 

 
prowadzenie grup wsparcia, organizowanie 
warsztatów motywacyjnych i rozwijających 
umiejętności interpersonalne dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi (motywowanie  
do aktywności, samodzielności, leczenia  
i rehabilitacji, kształtowanie właściwych relacji  
z bliskimi, itp.) 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku, 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Cogito Noster” w Rybniku, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
i Psychoterapii w Rybniku, 

Wydział Polityki Społecznej, 
organizacje pozarządowe 

liczba osób objętych 
wsparciem/rok, 

liczba prowadzonych 
grup wsparcia  

i zorganizowanych 
warsztatów/rok, 

liczba 
przeprowadzonych 

działań/rok 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Cogito Noster” – 159 osób/4 warsztaty/ 

2 działania. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku – 

grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych,  
w tym z zaburzeniami psychicznymi – 6 osób, 

prowadzona w ramach projektu „Alternatywa II”. 

6. 

edukacja bliskich osób chorujących psychicznie,  
a także praca z rodziną, polegająca na dostarczeniu 
wiedzy o specyfice choroby, jak również 
zapewnienie rodzinie wsparcia, w tym m.in. poprzez 
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii – 
3 rodziny,  
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” 
– 110 rodzin/1 grupa wsparcia/1 działanie,  
Stowarzyszenie „Pod Wieżą” – 1 działanie. 

 
RAZEM: 113 wspartych rodzin. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

Stała praca środowiskowa pracowników 
socjalnych, asystentów rodziny i pracowników 
Zespołu Grupowej Metody Pracy Socjalnej. 
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Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

 
2.2.3. wspieranie 

finansowe 
samopomocowych 

projektów służących 
rozwojowi form 

oparcia społecznego 
dla osób  

z zaburzeniami 
psychicznymi 

 

Wspieranie podmiotów w realizacji 

projektów z zakresu rozwoju form 
oparcia społecznego dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, w tym  
w szczególności w ramach Programu 
współpracy Miasta Rybnika  
z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 

realizacja ciągła 

Urząd Miasta 
Rybnika, 

organizacje 
pozarządowe i inne 

podmioty 
prowadzące 

działalność pożytku 
publicznego 

liczba zrealizowanych 
projektów/rok 

 
Projekt „Ogród pozytywnej energii” – 
dotacja 8.000 zł dla Stowarzyszenia 
„OLIGOS” w Rybniku – 
zagospodarowanie ogrodu przy 
Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Rybniku przy ul. Karłowicza 48  
(III sektory: miejsce do prowadzenia 
terapii zajęciowej, warzywniak, miejsce 
do relaksu). 
 

2.2.4. zapewnienie 
ciągłości wsparcia 

finansowego 
projektom 

pozarządowym 
realizującym takie 

formy oparcia 
społecznego  

dla osób  
z zaburzeniami 

psychicznymi, które 
wymagają działania 

ciągłego 
 

1. Zlecanie realizacji zadania 
publicznego polegającego na 
prowadzeniu Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Rybniku 
przy ul. Karłowicza 48. 

realizacja ciągła 
liczba wspartych 

projektów  

 
1 projekt – zlecono prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 
Stowarzyszeniu „OLIGOS”:  

 kontynuacja zadania,  

 zadanie zlecone na lata 2017 – 2020,  

 wysokość dotacji w 2018 r. –  
1.030.275 zł, z czego 132.240 zł 
przeznaczone było na realizację 
bieżących zadań z zakresu 
administracji rządowej, w związku  
z Programem kompleksowego 
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 
przyjętym uchwałą nr 160 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
(podwyższenie dotacji na osoby  
ze spektrum autyzmu lub  
z niepełnosprawnością sprzężoną). 
Stowarzyszenie w 2019 roku dokonało 
zwrotu niewykorzystanej dotacji  
w kwocie 3.963,02 zł.    

 50 miejsc. 
 

2. Dofinansowywanie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Rybniku, 
prowadzonych przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Rybniku.    

 
4 projekty – dofinansowano działalność 

Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Rybniku, prowadzonych przez PSONI, 
w tym: 

 WTZ Nr 1 – 885.120 zł, 

 WTZ Nr 2 – 774.480 zł. 
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2.2.5. zwiększenie 
udziału zagadnień 
pomocy osobom  
z zaburzeniami 
psychicznymi  
w działalności 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku 

 

Wzmacnianie i rozwój pomocy 
świadczonej osobom  

z zaburzeniami psychicznymi  
przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rybniku. 

realizacja ciągła 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Rybniku 

% udziału wydatków  
na pomoc osobom  

z zaburzeniami 
psychicznymi  

w ogólnych wydatkach 
OPS 

1,23% 

 
Cel szczegółowy:  
2.3. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

2.3.1. opracowanie 
lokalnego programu 

rozwoju 
zróżnicowanych form 

wspieranego 
zatrudnienia  

i przedsiębiorczości 
społecznej 

dostosowanych  
do potrzeb osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

Program rozwoju zróżnicowanych 
form wspieranego zatrudnienia  
i przedsiębiorczości społecznej 

dostosowanych do potrzeb osób  
z zaburzeniami psychicznymi dla 
Miasta Rybnika na lata 2015-2020 

zadanie zrealizowane 
Zespół 

Koordynujący 
przygotowany program zadanie zrealizowane 

2.3.2. realizacja 
lokalnego programu 

rozwoju 
zróżnicowanych form 

wspieranego 
zatrudnienia  

i przedsiębiorczości 
społecznej 

dostosowanych  
do potrzeb osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

Realizacja Programu rozwoju 
zróżnicowanych form wspieranego 
zatrudnienia i przedsiębiorczości 

społecznej dostosowanych  
do potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi dla miasta Rybnika 
na lata 2015-2020. 

realizacja ciągła  
zgodnie  

z programem 
zgodnie z programem 

 
 

↓ 
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PROGRAM ROZWOJU ZRÓŻNICOWANYCH FORM WSPIERANEGO ZATRUDNIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ DOSTOSOWANYCH 

DO POTRZEB OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DLA MIASTA RYBNIKA NA LATA 2015-2020 

 

L.p. Działania Realizatorzy 
Wskaźniki 

monitorujące 

 

1. 
prowadzenie działań informacyjnych, adresowanych  
do pracodawców, promujących zatrudnianie osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Rybniku 

liczba 
przeprowadzonych 

działań 

VII Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością -  

13 pracodawców i ok. 100 osób 
niepełnosprawnych z wszystkimi rodzajami 

niepełnosprawności. 

2. 

 
promowanie zatrudnienia osób z zaburzeniami 
psychicznymi wśród pracodawców poprzez wizyty 
informacyjno-promocyjne w firmach i zakładach pracy 
 

liczba wizyt  
w zakładach/rok 

150 wizyt 

3. 
wzmacnianie funkcjonowania społecznego  
i zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi 
(poradnictwo zawodowe) 

liczba osób 
korzystających  
z poradnictwa 

zawodowego/rok 

25 osób 

4. 

udział w szkoleniach osób z zaburzeniami 
psychicznymi (w celu nabycia, podniesienia  
lub zmiany kwalifikacji zawodowych, z zakresu 
aktywnego poszukiwania pracy, obejmujących zajęcia 
warsztatowe wspierające samoocenę) 

liczba przeszkolonych 
osób/rok 

2 osoby 

5. 

świadczenie usług przez doradców klienta osobom  
z zaburzeniami psychicznymi (w tym pomoc doradców 
klienta w opracowywaniu indywidualnego planu 
działania, współpraca przy aktywizacji zawodowej  
ww. osób) 

liczba osób 
korzystających  
z pomocy/rok, 

liczba zaktywizowanych 
osób/rok 

 Indywidualny Plan Działania – 82 osoby, 

 podjęcie pracy – 9 osób,  

 prace społecznie użyteczne – 3 osoby,  

 2 osoby odbyły staż. 

6. 
szkolenia doradców klienta i innych osób udzielających 
wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami 
psychicznymi 

liczba przeszkolonych 
pracowników/rok 

Wewnętrzne szkolenia stanowiskowe w zależności 
od potrzeb poszczególnych doradców klienta. 

7. 

 
wspieranie projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe z zakresu rehabilitacji zawodowej, 
skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, 
m.in. w ramach Programu współpracy Miasta Rybnika 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
 

Wydział Polityki Społecznej, 
organizacje pozarządowe, 
Powiatowy Urząd Pracy  

w Rybniku 

liczba wspartych 
projektów/rok, 

wysokość środków 
przeznaczonych  
na projekty/rok 

Nie wsparto podmiotów  
(brak złożonych ofert w tym zakresie). 
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Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

2.3.3. zwiększanie 
dostępności 
rehabilitacji 
zawodowej, 
organizacja 
poradnictwa 
zawodowego  

i szkoleń 
zawodowych dla osób 

z zaburzeniami 
psychicznymi 

Planowane działania: 

 udzielanie pomocy i wsparcia osobom 
z zaburzeniami psychicznymi  
w zakresie poszukiwania pracy  
i umiejętności poruszania się po rynku 
pracy: poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy, szkolenia, 
informacja zawodowa, dotycząca usług 
i instrumentów rynku pracy  
oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

 rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
poprzez zajęcia integracyjne, 
rozwijające umiejętności współżycia  
w grupie, nawiązywania  
i podtrzymywania kontaktów 
społecznych,  

 zachęcanie ww. osób do skorzystania  
z oferowanych dla nich usług poprzez 
działania promocyjne m.in. na stronie 
internetowej Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rybniku, 

 podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych pracowników  
ww. jednostki w zakresie pracy  
z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi, 

 wsparcie adaptacji miejsc i metod 
pracy przystosowanych do specjalnych 
potrzeb ww. osób, 

 wymiana dobrych praktyk  
i doświadczeń stosowanych przez inne 
powiatowe urzędy pracy w celu 
aktywizacji zawodowej tej grupy osób, 

 współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie rehabilitacji 
zawodowej, 

 wspieranie działalności Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Rybniku, 

 utworzenie zakładu aktywności 
zawodowej. 

realizacja ciągła 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Rybniku, 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
w Rybniku, 
organizacje 

pozarządowe 

liczba osób objętych 
różnymi formami 
działalności/rok 

 
90 miejsc w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej, przy czym uczęszczało do: 

 WTZ Nr 1 – 57 osób, 

 WTZ Nr 2 – 44 osoby. 

 
Powiatowy Urząd Pracy 

Przeprowadzenie Targów Pracy dla 
osób niepełnosprawnych oraz spotkań 
z przedsiębiorcami zatrudniającymi  
lub zainteresowanymi zatrudnieniem 
osób niepełnosprawnych, pragnących  
ubiegać się o dofinansowanie  
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
 

Rozpowszechnianie informacji  
o realizowanych formach wsparcia  

w gablotach i na stronie internetowej 
Urzędu. 

 
W zależności od potrzeb aktywizowanie 
osób niepełnosprawnych, w tym  
z zaburzeniami psychicznymi  
i niepełnosprawnością intelektualną 
m.in. poprzez określenie potencjału 
zawodowego, kwalifikacji, umiejętności 
i możliwości. Dokonywanie analizy 
mocnych stron pod kątem ich 
przydatności na rynku pracy, trening 
umiejętności przydatnych w kontaktach  
z pracodawcami, poznanie technik 
i metod aktywnego poszukiwania pracy. 
 
Stowarzyszenie „Pod Wieżą” w Rybniku 
realizowało zadanie publiczne 
„Promocja zdrowia psychicznego  
i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym” dofinansowane z budżetu 
Samorządu Województwa Śląskiego,  
w ramach którego zorganizowano 
spotkanie z doradcą zawodowym. 
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2.3.4. przygotowanie 
kampanii 

szkoleniowo-
informacyjnej 
adresowanej  

do pracodawców 
promującej 

zatrudnianie osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

Przygotowanie kampanii szkoleniowo-
informacyjnej adresowanej  

do pracodawców, promującej zatrudnianie 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

realizacja ciągła  
 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Rybniku, 

jednostki 
organizacyjne 

systemu pomocy 
społecznej, 
organizacje 

pozarządowe, 
środki masowego 

przekazu 

program kampanii 

Organizacja Targów Pracy dla osób 
niepełnosprawnych w ramach 

Światowego Dnia Niepełnosprawności, 
połączona kampanią informacyjną dla 
pracodawców. W ramach kampanii 
prowadzenie rozmów telefonicznych  
i wizyt osobistych pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 
z pracodawcami, których celem było 
przedstawienie pozytywnych aspektów: 
finansowych, prawnych i społecznych  
w zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych.   

2.3.5. prowadzenie 

kampanii 
szkoleniowo-
informacyjnej 
adresowanej  

do pracodawców 
promującej 

zatrudnianie osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

Realizacja kampanii szkoleniowo-
informacyjnej adresowanej  

do pracodawców, promującej zatrudnianie 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

odsetek populacji,  
do której adresowana jest 

kampania, objętej 
programem/rok 

13 pracodawców i ok. 100 osób 
niepełnosprawnych z wszystkimi 

rodzajami niepełnosprawności. 

2.3.6. zwiększenie 

udziału zagadnień 
zatrudnienia osób  

z zaburzeniami 
psychicznymi  
w działalności 

Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rybniku 

Planowane działania: 

 rehabilitacja zawodowa osób  
z zaburzeniami psychicznymi poprzez 
udział w szkoleniach, doradztwo, 
poradnictwo i ocenę zawodową, 
zatrudnienie subsydiowane,  

 szkolenia pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku,  
ze szczególnym uwzględnieniem  
tzw. pracowników pierwszego kontaktu 
w zakresie umiejętności właściwego 
porozumiewania się z osobami  
z zaburzeniami psychicznymi  
i udzielania im pomocy. 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Rybniku 

liczba osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

podejmujących 
zatrudnienie  

na skutek działań 
Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rybniku/rok 

Pomoc w podjęciu zatrudnienia osobom 
z zaburzeniami psychicznymi poprzez 

różne formy aktywizowania m.in. 
poradnictwo zawodowe, i pośrednictwo,  

z wykorzystaniem optymalnych 
instrumentów finansowych. 
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Cel szczegółowy: 
2.4. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy  

 

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Realizatorzy Wskaźniki monitorujące Informacje o realizacji zadania 

2.4.1. powołanie 
lokalnego zespołu 
koordynującego 

realizację 
Programu 

 
Powołanie zarządzeniem nr 517/2011 

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia  
31 października 2011 roku Zespołu 

Koordynującego realizację  
Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Miasta Rybnika. 
 

Powołanie zarządzeniem nr 249/2016 
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia  

11 kwietnia 2016 roku Zespołu 
Koordynującego realizację Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
Miasta Rybnika na lata 2015-2020  

z późn. zm.  

zadanie zrealizowane 
Prezydent Miasta 

Rybnika 
dokument powołujący zadanie zrealizowane 

2.4.2. 
opracowanie 

lokalnego 
programu ochrony 

zdrowia 
psychicznego, 
zawierającego 
szczegółowy 

harmonogram, 
uwzględniającego 
w szczególności 
harmonogram 

realizacji działań: 
1.1.3, 1.2.2, 1.3.2, 
1.4.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.5 i 2.3.6.  

Opracowanie Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Miasta 

Rybnika na lata 2015-2020.   
zadanie zrealizowane 

Zespół 
Koordynujący 

przygotowany program zadanie zrealizowane 
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2.4.3. realizacja, 
koordynowanie  
i monitorowanie 

lokalnego 
programu ochrony 

zdrowia 
psychicznego 

Działania realizowane przez Zespół 
Koordynujący, który odpowiada  

za monitoring i ewaluację 
Programu. 

realizacja ciągła 
Zespół 

Koordynujący 

 odsetek populacji 
objętej 
programem/rok, 

 wyniki ewaluacji 
okresowej, 

 wyniki ewaluacji 
końcowej. 

 ok. 132,5 tys. osób (program 
skierowany do wszystkich 
mieszkańców w wymiarze 
profilaktycznym), 

 ewaluacja okresowa w trakcie 
przeprowadzania, 

 ewaluacja końcowa – nie dotyczy. 
 

2.4.4. 
przygotowanie 

aktualizowanego 
corocznie 

przewodnika 
informującego  
o dostępnych 

formach opieki 
zdrowotnej  
i pomocy 

społecznej  
i aktywizacji 
zawodowej  

dla osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi 

 
Informacje o dostępnych formach 

opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej i aktywizacji zawodowej 

dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi na terenie Miasta 

Rybnika będą udostępnianie  
w ramach PRZEWODNIKA 

INFORMACYJNEGO, opracowanego 

przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

 
Ponadto, wydana została broszura 

dla osób niepełnosprawnych, 

opracowana przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rybniku, w której 

znajdują się także informacje dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

 

realizacja ciągła 
realizatorzy 
Programu* 

 
publikacja 

Na stronie internetowej Miasta 
Rybnika (Biuletyn Informacji 
Publicznej, zakładka dla organizacji 
pozarządowych) opublikowano  
V wydanie tego przewodnika.  

 
*Realizatorami Programu są: 

1) Zespół Koordynujący,  
2) Urząd Miasta Rybnika i jednostki organizacyjne Miasta, w szczególności: Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

i Psychoterapii w Rybniku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku,   
3) rybnickie placówki oświatowe, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku, 
4) Zespół Interdyscyplinarny w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
5) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku, 
6) podmioty prowadzące działalność leczniczą, w szczególności jednostki realizujące zadania z zakresu leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej, 
7) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48,  
8) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rybniku, a także inne instytucje rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
9) organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, 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 społecznych,  
w tym realizujące działania związane z przemocą w rodzinie, 

10) inne podmioty przewidziane ustawami, realizujące ww. zadania.  


