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1. Wprowadzenie 

 

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 
2011-2015 został uchwalony przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr VIII/70/2011 w dniu 
29 września 2011 r.  

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich, 
poprawa dostępności do świadczeń pomocy zdrowotnej oraz innych form opieki i wsparcia  
w środowisku lokalnym. Stanowi on również przejaw zrozumienia potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców powiatu gryfińskiego ujawniających się w postaci miejsca w krajowych 
statystykach zapadalności na różne rodzaje chorób psychicznych. 

 
Funkcję koordynacyjną w zakresie realizacji Programu przypisano zespołowi koordynującemu 
Jest to zespół powołany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. Rolę merytorycznego  
i administracyjnego zaplecza zespołu pełni Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru 
Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.   

 
Niniejsze sprawozdanie dotyczy pierwszego roku realizacji Lokalnego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 i zawiera opis działań 
służących wykonaniu zadań określonych w ramach poszczególnych celów operacyjnych. 
Sprawozdanie sporządzono w znacznej mierze dzięki osobom oraz instytucjom, które biorą 
udział w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia psychicznego w powiecie i zechciały podzielić 
się swoją wiedzą w tym zakresie. 

 

 

2. Stan realizacji celów i zadań Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 

 

Realizacja Programu ma pozwolić na osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest poprawa 
zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych skutków uzależnień mieszkańców powiatu. Dla 
osiągnięcia celu strategicznego w programie wskazano pięć priorytetów, które powinny być 
realizowane w ramach programu: 

1) Systematyczna aktualizacja informacji o potrzebach i uwarunkowaniach zdrowotnych 
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego. 

2) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

3) Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej 
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym. 

4) Wczesna profilaktyka, wykrywanie i wczesne leczenie zaburzeń psychicznych swoistych dla 
okresu dzieciństwa i dorastania oraz wczesnych form innych zaburzeń psychicznych  
i zachowania. 

5) Koordynacja zadań związanych z realizacją polityki zdrowotnej powiatu gryfińskiego            
w zakresie zdrowia psychicznego. 

 

Realizatorami Powiatowego Programu w roku 2011 było kilkanaście niżej wymienionych 
podmiotów, które realizowały działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. 



POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE 

Podczas realizacji Programu w 2011 roku 72 osoby (92 porady) skorzystały z porad 
psychologicznych udzielanych przez specjalistę psychologa. Jednocześnie w ramach działalności 
PCPR każda osoba bądź rodzina dotknięta problemem zaburzeń psychicznych mogła skorzystać 
ze wsparcia pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostce. 

Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej wspólnie z pracownikiem socjalnym 
przeprowadzali interwencje w ww. rodzinach w przypadku zaistnienia takiej konieczności.  
W 2011 roku  przeprowadzono 3 interwencje oraz 1 mediację pomiędzy rodzinami, w których 
była osoba zdiagnozowana jako chora psychicznie. 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie wydał 197 orzeczeń 
dla osób chorych psychicznie, w tym 142 osobom dorosłym i 23 dzieciom, co stanowi  9,93% 
ogółu wydanych orzeczeń. 

Ponadto w ramach działań dofinansowanych ze środków PFRON skorzystało 472 osoby,  
w tym 439 osób do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 33 osoby do 
likwidacji barier. 

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GRYFINIE 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 
realizowało zadanie zlecone w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych wartości 30 tys. zł 
dla 12 osób (dzieci i młodzieży), w którym brały udział 2 osoby chore psychicznie.  

W 2011 roku w warsztatach uczestniczyły 2 osoby chore psychicznie i 23 osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, które skorzystały z kilku rodzajów terapii, ćwiczeń i konkursów: 

 muzykoterapia i arteterapia (leczenie przez sztukę), 

 hydroterapia, 

 filmoterapia i biblioterapia, 

 psychoterapia i wsparcie psychologiczne, 

 terapia przez kontakt z przyrodą – sylvoterapia (inaczej drzewoterapia) oraz  talasoterapia 
(forma terapii, wykorzystująca morski klimat, morską wodę, muł, glony, piasek, błoto, 
wodorosty, a także inne substancje), 

 konkursy i zajęcia rekreacyjne, 

 ćwiczenia z orientacji przestrzennej, zajęcia plastyczne, krawieckie, hafciarskie oraz tkackie. 

Terapie zajęciowe w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywały się w kilku 
pracowniach terapeutycznych: 

 poligraficzno-komputerowej, 

 plastycznej, 

 gospodarstwa domowego  i  zaradności życiowej, 

 krawiecko-dziewiarskiej. 

Dodatkowo, osoby z zaburzeniami psychicznymi brały udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji 
ruchowej na sprzęcie rehabilitacyjnym znajdującym się w warsztatach oraz w zajęciach 
prowadzonych przez psychologa, a także w zajęciach muzyczno-teatralnych. 

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GOSZKOWIE 

Warsztaty prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Mieszkowicach. W Warsztatach w 2011 roku uczestniczyło 6 osób chorych psychicznie i 24 
osoby z zaburzeniami psychicznymi. 



W ramach prowadzonych zajęć osoby te brały udział w różnych formach terapii: 

 arteterapia (leczenie przez sztukę), 

 muzyko-choreo-teatroterapia oraz filmoterapia, 

 ludoterapia (to metoda polegająca na leczeniu zabawą), 

 ergoterapia (rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy  
i rekreacji jako środki terapeutyczne), 

 estetoterapia (terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i kontakt  
z przyrodą, bądź wyjście do galerii itp.), 

 biblioterapia, 

 psychoterapia i wspieranie psychologiczne, 

 socjoterapia, 

 aromaterapia, 

 kinezyterapia (leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza), 

 talasoterapia. 

Terapia zajęciowa dla uczestników warsztatów prowadzona była w pracowniach: 

 gospodarstwa domowego, 

 plastycznej,  

 rewalidacji,  

 stolarsko-wikliniarskiej, 

 krawiecko-dziewiarskiej  

 oraz multimedialnej. 

Dodatkowo, osoby z zaburzeniami psychicznymi brały udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji 
ruchowej na sprzęcie rehabilitacyjnym WTZ. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE 

W ramach realizacji Programu DPS w Nowym Czarnowie objął swoim działaniem 120 osób  
w tym 114 z zaburzeniami psychicznymi i 6 osób chorych psychicznie, którym zapewniono 
całodobową opiekę wraz ze wszystkimi czynnikami związanymi z codzienną egzystencją, 
leczeniem i terapią. Do podstawowych zadań jednostki należało: 

1) zachęcanie do konstruktywnych form spędzania wolnego czasu, promocji zdrowia, integracji 
ze środowiskiem lokalnym poprzez udział osób w imprezach kulturalnych i sportowych, 

2) zapewnienie pomocy bytowej, mieszkaniowej, 

3) zapewnienie usług psychiatry, psychologa, terapeutów zajęciowych i rehabilitantów. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W  MORYNIU 

W ramach realizacji Programu DPS w Moryniu objął swoim działaniem 120 osób w tym 10 osób 
chorych psychicznie i 110 osób z zaburzeniami psychicznymi, którym zapewniono całodobową 
opiekę wraz ze wszystkimi czynnikami związanymi z codzienną egzystencją, leczeniem  
i terapią. Do podstawowych zadań jednostki należało: 

1) zachęcanie do konstruktywnych form spędzania wolnego czasu, promocji zdrowia, integracji 
ze środowiskiem lokalnym poprzez udział osób w imprezach kulturalnych i sportowych, 

2) zapewnienie pomocy bytowej, mieszkaniowej, 

3) zapewnienie usług psychiatry, psychologa, terapeutów zajęciowych i rehabilitantów. 



POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE 

Od momentu uchwalenia Programu Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zarejestrował 33 osoby 
niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi: 10 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności  
i 15 z umiarkowanym oraz 8 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

W okresie sprawozdawczym z ewidencji zostało wyłączonych 33 osób niepełnosprawnych  
z zaburzeniami psychicznymi (10 w stopniu lekkim, 17 umiarkowanym, 6 znacznym): 5 osób 
zostało wyłączonych z tytułu podjęcia pracy, 1 z tytułu uruchomienia działalności gospodarczej, 
20 za niestawienie się w urzędzie w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwieniem 
niestawiennictwa, 1 w związku ze zmianą miejsca zameldowania, 1 odmówiła propozycji pracy 
lub innej formy aktywności zaproponowanej przez urząd, 2 osoby otrzymały zasiłek stały, a 3 
osoby zrezygnowały na własny wniosek. 

Na dzień 31.12.2011 roku w ewidencji jednostki pozostawało 41 osób niepełnosprawnych  
z zaburzeniami psychicznymi: 12 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności i 23 osoby ze 
stopniem umiarkowanym i 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym realizowano następujące działania: 

1) Objęto osoby bezrobotne niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi indywidualnymi 
rozmowami doradczymi w celu lepszego ich poznania oraz ustalenia ich oczekiwań 
zawodowych. 

Wskaźniki: 

 liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi objętych 
indywidualnymi rozmowami doradczymi – 3  

 liczba przeprowadzonych indywidualnych rozmów doradczych z osobami bezrobotnymi 
niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi –  3  

 

2) Objęto osoby bezrobotne niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi Indywidualnymi 
Planami Działania. 

Wskaźniki: 

 liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi objęta 
Indywidualnymi Planami Działania – 3 

 liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które w okresie 
trzech miesięcy od zakończenia Indywidualnych Planów Działań podjęły pracę – 0  

 

3) Finansowano realizację stażu i dla osoby bezrobotnej niepełnosprawnej z zaburzeniami 
psychicznymi, uwzględniając rodzaj schorzenia. 

Wskaźniki: 

 liczba sfinansowanych staży dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi – 1 

 liczba podjęć pracy po zakończeniu stażu przez osoby bezrobotne niepełnosprawne  
z zaburzeniami psychicznymi: podjęcia pracy – 0  

 rozpoczęcie prac społecznie użytecznych – 1  

 

Ponadto, każda osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP w Gryfinie, jako osoba 
niepełnosprawna z zaburzeniami psychicznymi korzystała minimum raz na 3 miesiące  
z pośrednictwa pracy, gdzie każdorazowo była informowana o ofercie urzędu (aktualnie 
organizowanych szkoleniach, aktualnych ofertach stażu, pracach interwencyjnych i innych 



formach aktywizacji) oraz kryteriach, terminach i warunkach udziału w danej formie pomocy. 
Każdorazowo osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi zapoznawane były  
z aktualnymi ofertami pracy dostępnymi w urzędzie. 

 

SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE 

Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. w swoich strukturach posiada Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy Psychiatryczny znajdujący się w Nowym Czarnowie. 

W 2011 roku w zakładzie miało miejsce 140 pobytów osób z zaburzeniami psychicznymi nie 
wymagających hospitalizacji psychiatrycznej, a wymagający 24-godzinnej, wszechstronnej 
opieki i pielęgnacji ze względu na stan zdrowia psychicznego. 

Większość pacjentów to mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego – 95,71% . 

Pobyty mieszkańców Powiatu Gryfińskiego stanowiło 17,86% wszystkich pobytów (tj. 25 
pobytów). Wszystkie przyjęcia do Szpitala Powiatowego w Gryfinie są pobytami planowymi, 
pacjenci w sytuacjach nagłych są odsyłani do szpitali z oddziałami psychiatrycznymi. Przyjęcia 
są dobrowolne, wymagana jest zgoda samego chorego.  

 

W roku 2011 w zakładzie nie zastosowano unieruchomienia czy izolacji jako środka przymusu 
bezpośredniego. Większość pacjentów przebywających w zakładzie miało problemy 
spowodowane zaburzeniami otępiennymi  w przebiegu różnych chorób – ok. 70-80%, pozostałe 
pobyty spowodowane były chorobami z zaburzeniami psychotycznymi, pojedyncze przypadki 
związane były z upośledzeniem umysłowym. 

Szpital Powiatowy w Gryfinie – Zakład Psychiatryczny w Nowym Czarnowie udzielił wsparcia 
pacjentom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w oparciu o stosowany w zakładzie 
Program Rehabilitacji Psychiatrycznej. Celem głównym wymienionego Programu jest uzyskanie 
przez pacjenta wiary w siebie oraz takiego stanu,  że zarówno chory jak i jego rodzina umieją 
żyć z deficytem zdrowia, wiedzą jak sobie pomóc i gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych. 

Priorytetami Programu są: 

1) Uzyskanie poprawy stanu zdrowia pacjentów. 

2) Aktywizacja i odsunięcie pacjenta od jego problemu. 

3) Usprawnienie ruchowe pacjenta. 

4) Nauczenie pacjenta i jego rodziny elementów samoopieki. 

5) Readaptacja społeczna. 

6) Lepsze samopoczucie pacjenta, pozytywne nastawienie do życia. 

Leczeniem, pielęgnacją i wszechstronną opieką nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi 
zajmuje się Wielospecjalistyczny Zespół Rehabilitacji Pacjentów w skład którego wchodzą: 
lekarz psychiatra, psycholog, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny, pielęgniarki, 
fizjoterapeuta. Plan pracy zespołu ustala się w porozumieniu z pacjentem i jego rodziną                  
a w trakcie realizacji modyfikuje w związku z możliwościami i zaangażowaniem pacjenta                   
i jego najbliższych. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W CHOJNIE 

W ramach Programu w roku 2011 szkoła podejmowała następujące działania: 

1) w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym: wychowawcy, pedagodzy  
oraz psycholog przeprowadzili prelekcje na temat: zagrożeń społecznych, 
ekonomicznych i psychicznych skutków uzależnień, zasad właściwego odżywiania się 
(anoreksja, bulimia), problemu cyberprzemocy, zagrożeń związanych z zażywaniem 



„dopalaczy”, motywów sięgania po środki uzależniające; odbyły się spotkania  
z pielęgniarką szkolną na temat higieny zdrowia psychicznego. Organizowano akcje 
promujące zdrowie psychiczne np. Dzień wolny od uzależnień, Profilaktyka Oczami 
Młodzieży. Uczniowie brali udział w konkursach oraz programach profilaktycznych na 
szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim. Przeprowadzono zajęcia na temat 
zachowań asertywnych, systemu wartości, kształtowania charakteru. Zapoznano uczniów 
z metodami relaksacyjnymi podczas zajęć pn. „Sposoby radzenia sobie ze stresem”. 
Młodzież przygotowywała gazetki tematyczne dotyczące zagrożeń zdrowia 
psychicznego. Ponadto, przygotowano uczniów do XX Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Zarząd Główny  PCK; 

2) w zakresie organizacji systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego: 
odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji dla uczniów oraz rodziców. Pogadanki 
na temat skutków prawnych zażywania środków odurzających i problemu 
cyberprzemocy. Pedagodzy oraz psycholog udzielali porad oraz wsparcia rodzicom  
w procesie wychowania dzieci, u których stwierdzono choroby psychiczne i inne 
problemy emocjonalno-społeczne. Specjaliści – terapeuci z  Towarzystwa Rodzin  

i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Szczecinie – 
przeprowadzili warsztaty  na temat zagrożeń związanych z 
zażywaniem substancji odurzających oraz  motywów sięgania po środki uzależniające. 

Dodatkowo, uczniowie będący w stanach kryzysu psychicznego byli objęci pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną przez pedagogów i psychologa,  rodzice tych uczniów również 
otrzymali wsparcie  i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GRYFINIE 

Podejmowana przez nauczycieli, wychowawców promocja zdrowia obejmowała działania, 
których celem było tworzenie warunków sprzyjających nabywaniu umiejętności kontrolowania  
i wpływania na własne zdrowie.  

W ramach Programu Profilaktyki w roku 2011 szkoła podejmowała działania: 

1) w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym organizowano z młodzieżą zajęcia na 
temat: Cyberprzemocy, Samobójstw wśród młodzieży, Stresu pod kontrolą, Handlu 
ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa, Narkotyków wśród nas. Przeprowadzono 
IV Konferencję Profilaktyczną, której celem było omówienie uzależnień XXI wieku oraz 
środków przezwyciężania ich. Badane były zachowania zdrowotne uczniów, sposób ich 
spędzania wolnego czasu (w formie anonimowej ankiety). Zapoznawano uczniów z rolą 
sportu, wypoczynku oraz rozwijano ich zainteresowania poprzez uczestnictwo w rożnych 
formach pracy pozalekcyjnej; 

2) w zakresie organizacji systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego 
umożliwiono uczniom uczestnictwo w Konferencji ,,Pomoc dzieciom krzywdzonym” 
oraz w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych pn.: Autoprezentacja, Twórcze 
Myślenie,  Stres. Pedagodzy i wychowawcy klas przeprowadzali pogadanki z uczniami. 
Organizowano wycieczki w ramach zachęcania uczniów do właściwego  
i konstruktywnego spędzania wolnego czasu; 

3) w szkole prowadzona była rada szkoleniowe na temat  cyberniebezpieczeństw. 
Pedagodzy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom oraz sposobów ograniczenia zachowań  dysfunkcyjnych w szkole, a także 
w konferencjach: Dziecko, a zagrożenia współczesnego świata oraz Obrazy współczesnej 
psychopatologii. 



 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GRYFINIE 

W placówce w 2011 roku Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego objęto wszystkich 68 
uczniów. Zapewniono im grupową i indywidualną pomoc pedagogiczną i psychologiczną.  
Na bieżąco obserwowano stan zdrowia uczniów, rozpoznawano ich potrzeby i problemy, 
wnioskowano do rodziców o konsultacje lekarskie, przygotowywano opinie o uczniach, 
niezbędne do postawienia diagnozy lekarskiej. 

W razie potrzeby przeprowadzano badania psychologiczne, bądź wnioskowano  
o przeprowadzenie badań w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Wszyscy uczniowie 
uczestniczyli w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, spotkaniach i zajęciach 
warsztatowych. Na bieżąco upowszechniano wiedzę na temat zagrożeń zdrowia psychicznego  
i wspierano rozwój uczniów poprzez usprawnianie  zaburzonych funkcji psychofizycznych. 
Podejmowano różnorodne działania profilaktyczne, których głównym celem była: edukacja 
profilaktyczna, profilaktyka uzależnień, agresji i przemocy oraz profilaktyka przestępczości  
i innych zagrożeń społecznych. Do ważniejszych należały: 

1) Warsztaty promujące zdrowy styl życia. 

2) Realizacja programów profilaktycznych: 

 Program profilaktyki ZSS w Gryfinie  

 Program prozdrowotny „Trzymaj formę” 

 „Dziękuję - NIE” 

 Spójrz inaczej na agresję 

 Elementy programu „Spotkania” 

3) Zajęcia rewalidacyjne-usprawniające zaburzone funkcje psychomotoryczne z zakresu: 

 zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych 

 kształtowania i rozwijania różnych procesów poznawczych 

 rozwijania samodzielności i zaradności życiowej 

 rozwijania autoorientacji i orientacji przestrzennej 

 korygowania wad mowy 

 korekcji wad postawy 

4) Integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym poprzez udział w imprezach kulturalnych  
i sportowych. 

5) Wdrażanie uczniów do właściwego spędzania czasu wolnego poprzez udział w kołach 
zainteresowań: kole żywego słowa, kole plastycznym, technicznym, muzycznym, 
sportowym. 

W celu zwiększenia efektywności pracy szkoła swoje działania dodatkowo wspierała poprzez: 

 stosowanie różnorodnych metod i form pracy rozładowujących napięcia emocjonalne 
uczniów i wspierających rozwój psychiczny (Metody Dobrego Startu, Marii 
Montessori, Diagnozy i terapii sensorycznej, metody Weroniki Sherborne); 

 pedagogizację rodziców m.in. na tematy: Potrzeby i rozwój psychiczny uczniów, 
Dopalacze – jak chronić nasze dzieci?, Stosowanie przemocy w rodzinie i jego skutki, 
Problemy wieku dorastania, jak rozmawiać z nastolatkiem?; 

 prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli na tematy: Przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom i realizowanie inicjatyw profilaktycznych, Stosowanie 
metody  integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo; 



 współpracę z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Szczecinie-Zdrojach (pomoc  
w rejestracji uczniów), z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz z Ośrodkami Opieki Społecznej, Domem Pomocy 
Społecznej, Policją, Sądem, Strażą Miejską i Stowarzyszeniami. 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CHOJNIE 

Ośrodek prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, gdzie 
niektórym z nich towarzyszą zaburzenia zachowania i emocji oraz nadpobudliwość 
psychoruchowa. W ramach realizacji Programu Ośrodek współpracuje z Poradnią Zdrowia 
Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie, która udziela uczniom specjalistycznej 
pomocy, konsultacji na terenie Ośrodka, jak również w poradni.  

Uczniowie korzystają ze wsparcia i pomocy innych specjalistów z zakresu neurologii  
i psychiatrii, gdzie działania związane z przebiegiem leczenia koordynują rodzice uczniów. 

Pracownicy pedagogiczni monitorują stan zdrowia dzieci, dbają o systematyczne przyjmowanie 
przez nich lekarstw, wnioskują o konsultacje lekarskie, przygotowują opinie dotyczące ich 
funkcjonowania dla potrzeb diagnostyki lekarskiej. W placówce zatrudniony jest psycholog, 
który systematycznie dokonuje diagnozy poziomu funkcjonowania naszych uczniów – 
przeprowadza badania psychologiczne, dzięki czemu mogą ubiegać się o orzeczenia  
o niepełnosprawności i korzystać ze wsparcia środowiskowego, opieki społecznej, środków 
PFRON. Wychowankowie z zaburzeniami zachowania i emocji oraz nadpobudliwością 
psychoruchową objęci są opieką pedagogiczną, jak również ich rodzice mają wsparcie i pomoc 
pedagogiczno-psychologiczną. 

W ramach opracowanego programu profilaktyki organizowane były zajęcia: terapeutyczne, 
profilaktyczne i wychowawcze, jak również przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu 
profilaktyki z udziałem wszystkich uczniów na temat:  

 „Stop używkom-dopalaczom” 

 „Żyjemy bez stresu, agresji i przemocy” 

 „Nie zamykaj oczu – piłem i brałem” 

 „Antyreklama środków uzależniających” 

 „Stop dla przemocy i agresji” 

 „Moje zdrowie zależy ode mnie – promocja zdrowego stylu życia” 

 „Stop dla agresji słownej” 

Ponadto, w ramach indywidualnych konsultacji i porad prowadzone były spotkania  
z psychologiem i pedagogiem, uczniowie otrzymali także wsparcie w sytuacjach trudnych  
i problemowych. Placówka współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w celu 
skoordynowania działań mających na celu pomoc i wsparcie dla uczniów i ich rodzin. 
Współpraca prowadzona jest również z policją – w ramach prewencji organizowane były 
spotkania z policjantem. 

W ramach programu profilaktyki uczniowie nauczani są i zachęcani do właściwego  
i konstruktywnego spędzania wolnego czasu, integracji ze środowiskiem lokalnym. W ramach 
tego organizowane były wycieczki, wypoczynek w formie biwaku, wyjazdy na basen, ponadto 
zorganizowany został wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Orawki. 

Prowadzona była również pedagogizacja rodziców, pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wynikających z niepełnosprawności ich dzieci. Systematycznie rodzice wspierani są w ich 
zadaniach wychowawczych i edukacyjnych poprzez dostarczanie im wiedzy na temat 
prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci oraz poprzez indywidualne 
konsultacje i szkolenia. Prowadzone były rady szkoleniowe na temat udzielanie pierwszej 



pomocy oraz trudności w codziennym życiu, potrzeb i rehabilitacji chorych po wycięciu jamy 
ustnej. 

Ponadto, uczniowie uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
terapeutycznych i innego rodzaju zajęciach rewalidacyjnych. 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GRYFINIE  

Z FILIĄ W CHOJNIE 

Poradnia w roku 2011 w zakresie realizacji Programu udzieliła wsparcia 80 osobom  
z zaburzeniami psychologicznymi (podana liczba to uczniowie z wydanym orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe różnego stopnia oraz  
z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego z uwagi na: zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym, zaburzenia zachowania i emocji, zachowania opozycyjno-buntownicze, fobie, 
mutyzm, diagnozowanie w kierunku schizofrenii). Ponadto na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi zostały podjęte następujące działania: 

1) udzielano wsparcia poprzez terapię psychologiczną, porady,  

2) w środowisku lokalnym prowadzone były warsztaty promujące zdrowy styl życia dla 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie pn. Sposoby odmawiania, 

3) zapobiegano zaburzeniom psychicznym, poprzez stwierdzenie diagnozy przyczyn 
niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych oraz stosowanie odpowiednich form 
pomocy psychologiczno-pedagogicznych (terapia, poradnictwo: 

4) wydano 258 opinii dla uczniów w celu dostosowania wymagań edukacyjnych i objęcia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

5) terapią pedagogiczną objęto 22 uczniów, 

6) terapią psychologiczną objęto 12 uczniów (obniżenie poziomu lęku, usprawnianie 
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach poprzez wiedzę o posiadanych 
zasobach, rozwijanie umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przezwyciężanie 
konfliktów, nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, problemy wychowawcze, 
zaburzenia lękowe). 

 

 
 
 


