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PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO  

DLA GMINY BOBROWICE NA  LATA 2011-2015 

 

Lista  Priorytetów promocji zdrowia psychicznego dla Gminy Bobrowice: 

1. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

2. Promocja zdrowia psychicznego w szkołach. 

3. Promocja zdrowia psychicznego w pracy. 

4. Zestawienie celów ogólnych i szczegółowych z Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. 

 

CEL GŁÓWNY 1. 

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

Cele szczegółowe: 

1) Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, ukształtowanie zachowań  

i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

2) Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

3) Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

CEL GŁÓWNY 2. 

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. 

 

Cele szczegółowe: 

1) Upowszechnianie środowiskowego modelu psychicznej opieki zdrowotnej. 

2) Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3) Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. 

 
CELE, ZADANIA. 

 

PODMIOTY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 

REALIZACJI 

Cel główny 1:   

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

Cel szczegółowy: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego kształtowanie 

zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. 

 

Opracowanie zestawów materiałów 

zawierających elementy oparte na dowodach 

naukowych promocji zdrowia psychicznego 

dla dzieci i młodzieży. 

Zespół Szkół Samorządowych 

w Bobrowicach 

Zespół Szkół Samorządowych 

w Dychowie 

2011-2015 

Organizowanie w szkołach  prelekcji  

i pogadanek z udziałem specjalisty z zakresu 

zdrowia psychicznego. 

 

Zespół Szkół Samorządowych 

w Bobrowicach 

Zespół Szkół Samorządowych 

w Dychowie 

2011-2015 



Podniesienie świadomości środowiska 

lokalnego na temat promocji zdrowia 

psychicznego poprzez umieszczenie 

plakatów oraz ulotek w miejscach ogólnie 

dostępnych. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bobrowicach 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bobrowicach 

 

2011-2015 

Cel szczegółowy: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

 

Kierowanie na badania dzieci oraz młodzież, 

u których występują zaburzenia zachowania 

oraz istnieje zagrożenie wystąpienia 

zaburzeń  psychicznych do Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej. 

Zespół Szkół Samorządowych 

w Bobrowicach 

Zespół Szkół Samorządowych 

w Dychowie 

 

2011-2015 

Porady i konsultacje dla osób zagrożonych 

zaburzeniami psychicznymi. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bobrowicach 

 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bobrowicach 

 

2011-2015 

Cel szczegółowy: Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Zapewnienie wsparcia i leczenia 

umożliwiającego ludziom chorym 

psychicznie pełne uczestnictwo we 

wszystkich aspektach życia społecznego. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bobrowicach 

 

 

2011-2015 

Cel główny 2:  
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. 

 

Cel szczegółowy: Upowszechnianie środowiskowego modelu psychicznej opieki 

zdrowotnej. 

 

Współpraca Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bobrowicach ze służbami 

opieki psychiatrycznej na terenie powiatu 

oraz z lekarzem rodzinnym. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bobrowicach 

 

2011-2015 

Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Kontakt osoby z zaburzeniami psychicznymi 

z pośrednikiem pracy w celu przedstawienia 

ofert pracy znajdujących się w rejestrach 

urzędu. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bobrowicach 

2011-2015 

Cel szczegółowy: Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. 

 

 

Powołanie lokalnego zespołu koordynującego 

realizację Gminnego Programu Promocji 

Zdrowia Psychicznego. 

Wójt Gminy Bobrowice 

 

 

Wrzesień 

2011 



Realizacja, koordynowanie i monitorowanie 

Gminnego Programu Promocji Zdrowia 

Psychicznego. 

Powołany Zespół do 

Koordynacji i 

Monitorowania 

od 

października 

2011 

Przygotowanie aktualizowanego corocznie 

przewodnika informującego o dostępnych 

formach opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Urząd Gminy Bobrowice od 

października 

2011 

 

 


