UCHWAŁA NR XXI/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji w roku 2015 Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/289/2012 Rady Miejskiej
w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Gminy Toszek na lata 2013-2015, na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Toszka z realizacji w roku 2015 Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/137/2016
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie
z realizacji w roku 2015
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Gminy Toszek na lata 2013–2015
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Rozdział 1
Realizatorzy Programu
1) Założenia zawarte w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek
na lata 2013–2015 były w roku 2015 realizowane przez:
1) Urząd Miejski w Toszku,
2) gminne placówki oświatowe
3) Centrum Kultury „Zamek w Toszku”,
4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
5) Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku.

Rozdział 2
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu
1. W budżecie Gminy Toszek na realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla mieszkańców Gminy Toszek na lata 2013-2015 zabezpieczono w roku 2015 kwotę
6.000,00 zł.
2. Środki wykorzystane na realizację w/w Programu wyniosły 5.550,00 zł.

Rozdział 3
Realizacja Programu przez Urząd Miejski w Toszku
1. Urząd Miejski w Toszku realizował Program we współpracy z dyrektorami placówek
oświatowych z terenu Gminy Toszek, uwzględniając zgłaszane przez nich problemy
i potrzeby podjęcia stosownych działań.
2. W Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie zrealizowano następujące
zadania ujęte w Uchwale Nr XXVII/289/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek
na lata 2013-2015:
1) zadanie nr 2 „Edukacja uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w zakresie
promocji zdrowia psychicznego: zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
profilaktyka uzależnień, warsztaty edukacyjne prowadzone przez trenerów
zewnętrznych”, ujęte w „Programie Promocji Zdrowia Psychicznego”, stanowiącym
załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały oraz zadanie nr 1 „Opracowanie
i wdrażanie w placówkach oświatowych programów zapobiegania przemocy
rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, organizacja warsztatów, ujęte w „Programie
Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, w Szkole i w Środowisku Lokalnym”,
stanowiącym załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały. Przeprowadzono warsztaty
profilaktyczne, odrębnie dla dwóch grup wiekowych: dla klas I-III oraz dla klas IVVI, których tematem było uświadomienie dzieciom, czym są konflikty,
co je wywołuje, a także do jakich konsekwencji mogą prowadzić; celem warsztatów
było kształtowanie prawidłowego systemu wartości, nauczenie dzieci pozytywnego
nastawienia do siebie otoczenia oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stresowych i niebezpiecznych, a także kontroli emocji, rozróżniania zachowań
dobrych i złych;
2) zadanie nr 3 „Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie wczesnego rozpoznawania
zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zaburzeniom
psychicznym”, ujęte w „Programie Promocji Zdrowia Psychicznego”, stanowiącym
załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały, w ramach którego przeprowadzono
warsztat profilaktyczny dla nauczycieli.
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Jego celem było pozyskanie przez kadrę pedagogiczną umiejętności wczesnego
rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
3) koszt realizacji zadań wymienionych w pkt 1 i 2 wyniósł 960,00 zł.
3. W Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku zrealizowano następujące
zadania ujęte w Uchwale Nr XXVII/289/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek
na lata 2013-2015:
1) zadanie nr 2 „Edukacja uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w zakresie
promocji zdrowia psychicznego: zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
profilaktyka uzależnień, warsztaty edukacyjne prowadzone przez trenerów
zewnętrznych”, ujęte w „Programie Promocji Zdrowia Psychicznego”, stanowiącym
załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały oraz zadanie nr 1 „Opracowanie
i wdrażanie w placówkach oświatowych programów zapobiegania przemocy
rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, organizacja warsztatów, ujęte „Programie
Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, w Szkole i w Środowisku Lokalnym”,
stanowiącym załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały. Przeprowadzono warsztat
profilaktyczny dla klasy V, którego celem było nabycie przez uczniów umiejętności
niwelowania szkodliwych skutków stresu oraz edukacja w zakresie budowania
efektywnych strategii radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
2) zadanie nr 2 „Edukacja uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w zakresie
promocji zdrowia psychicznego: zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
profilaktyka uzależnień, warsztaty edukacyjne prowadzone przez trenerów
zewnętrznych”, ujęte w „Programie Promocji Zdrowia Psychicznego”, stanowiącym
załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały. Przeprowadzono warsztat profilaktyczny
dla klasy VI, którego celem było uświadomienie uczniom, na czym polega
uzależnienie, jakie są negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych,
jak również ukazanie korzyści płynących z abstynencji oraz przyswojenie sobie przez
dzieci i młodzież umiejętności asertywnego odmawiania, w sytuacji, gdy ktoś
proponuje narkotyki czy alkohol,
3) zadanie nr 3 „Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie wczesnego rozpoznawania
zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zaburzeniom
psychicznym” ujęte w „Programie Promocji Zdrowia Psychicznego”, stanowiącym
załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały. Przeprowadzono warsztat profilaktyczny,
którego celem było pozyskanie przez kadrę nauczycielską wiedzy na temat
występowania i rozpoznawania zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży.
4) koszt realizacji zadań wymienionych w pkt 1, 2 i 3 wyniósł 1.800,00 zł.
4. W Szkole Podstawowej w Kotulinie zrealizowano następujące zadania ujęte w Uchwale
Nr XXVII/289/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015:
1) zadanie nr „Opracowanie i wdrażanie w placówkach oświatowych programów
zapobiegania przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, organizacja
warsztatów”, ujęte w „Programie Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, w Szkole
i w Środowisku Lokalnym”, stanowiącym załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały.
Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne odrębnie dla następujących grup
wiekowych: dla klasy 0, dla klas I-II, dla klas III-IV, których celem było
przygotowanie dzieci do funkcjonowania wolnego od przemocy poprzez nauczenie
się kontroli zachowań negatywnych, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności
rozróżniania zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie,

3/ 11

Id: 3A17B50B-3C08-48A3-9B1C-469A6557C8E3. Podpisany

Strona 4

2) zadanie nr 2 „Edukacja uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w zakresie
promocji zdrowia psychicznego: zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
profilaktyka uzależnień, warsztaty edukacyjne prowadzone przez trenerów
zewnętrznych”, ujęte w „Programie Promocji Zdrowia Psychicznego”, stanowiącym
załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne
dla klas VI-VI, których celem było zapoznanie dzieci ze negatywnymi skutkami
oddziaływania substancji psychoaktywnych na ludzki organizm i psychikę;
szczególny nacisk został położony na nauczenie dzieci zachowań asertywnych, tak by
w odpowiednim momencie umiały przeciwstawić się presji otoczenia i odmówić, gdy
ktoś proponuje im sięgnięcie po jakiekolwiek używki,
3) koszt realizacji zadań wymienionych w pkt 1 i 2 wyniósł 890,00 zł.
5. W Szkole Podstawowej w Paczynie zrealizowano:
1) zadanie nr 3 „Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie wczesnego rozpoznawania
zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania zaburzeniom
psychicznym”, ujęte w „Programie Promocji Zdrowia Psychicznego”, stanowiącym
załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały, w ramach którego przeprowadzono
szkolenie kadry pedagogicznej; celem szkolenia było pozyskanie przez nauczycieli
wiedzy na temat występowania i rozpoznawania zaburzeń depresyjnych wśród
dzieci i młodzieży.
2) koszt zrealizowanego zadania wyniósł 500,00 zł.
6. W Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku zrealizowano:
1) zadanie nr 1 „Opracowanie i wdrażanie w placówkach oświatowych programów
zapobiegania przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, organizacja
warsztatów”, ujęte w „Programie Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, w Szkole
i Środowisku Lokalnym”, stanowiącym załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały,
w ramach którego zorganizowano dla wszystkich klas I warsztaty profilaktyczne
poruszające
problematykę
radzenia
sobie
z
negatywnymi
emocjami
i przeciwdziałania agresji,
2) koszt zrealizowanego zadania wyniósł 1.400,00 zł

Rozdział 4
Realizacja Programu gminne przez placówki oświatowe
1. W gminnych placówkach oświatowych realizowane były następujące zadania ujęte
w Uchwale Nr XXVII/289/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata
2013-2015:
1) w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie:
a) w szkole, zgodnie z programem profilaktycznym opracowanym dla w/w
placówki, odbyły się 4 zajęcia, w ramach których poruszono zagadnienia radzenia
sobie ze stresem oraz problem uzależnień; w zajęciach wzięli uczniowie klas
IV-VI (15 uczniów) oraz klas I-III (28 uczniów),
b) podczas lekcji wychowawczych podejmowany był temat aktywnego
i efektywnego spędzania wolnego czasu; liczba uczestników zajęć – 43 uczniów,
c) w szkole problem zapobiegania przemocy rówieśniczej zamieszczony był
w Programie Profilaktycznym oraz w Programie Wychowawczym,
d) zorganizowano 3 spotkania dla rodziców dotyczące metod wychowawczych,
postępowania z dziećmi i wczesnego rozpoznawania uzależnień; rodzice
uczestniczyli także w pedagogizacji pod hasłem: „Jak uchronić dziecka przed
dopalaczami”; liczba uczestników spotkań – 30 osób.
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2) w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku:
a) ze środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zrealizowano:
 w klasach IV dwie edycje programu profilaktycznego „Ciekawość nie zawsze
się opłaca”; liczba uczestników – 33 dzieci,
 przedstawienie profilaktyczne „Dzieci@sieci”, w którym uczestniczyło 104
uczniów z klas IV-VI,
 grono pedagogiczne uczestniczyło w szkoleniach „Czysty umysł”, którego
tematyką była problematyka uzależnień (udział wzięło 36 nauczycieli) oraz
„Nasto-dołki”, podczas którego poruszano tematykę zaburzeń depresyjnych
u dzieci i młodzieży (udział wzięło 36 nauczycieli)
b) nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniach:
 „Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia z zaburzeniami słuchu, wzroku, odżywiania”
(1 nauczyciel),
 szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej „Dziecko w sytuacji rozwodu
rodziców” (1 nauczyciel),
 „Dopalacze - gdzie szukać pomocy” (1 nauczyciel),
 oraz w konferencji „Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci?”
(2 nauczycieli),
c) na bieżąco prowadzona była diagnostyka i interwencja w przypadku zaburzeń
rozwojowych u dzieci; na badania psychologiczno-pedagogiczne skierowano 32
uczniów, opieką poradni zdrowia psychicznego objętych zostało 2 uczniów,
d) podejmowano działania dotyczące organizowania aktywnego spędzania wolnego
czasu wynikające z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły;
uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach, wyjazdach, imprezach szkolnych
itp.,
e) Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły obejmował w swej
treści m.in. zagadnienia zapobiegania przemocy rówieśniczej,
f) podjęte działania związane z przeciwdziałaniem przemocy dotyczyły szkolenia
poświęconego „Niebieskiej karcie” oraz
omówieniu przez wychowawców
we wszystkich klasach prezentacji „Cyberprzemoc” i „Bezpieczeństwo w sieci”,
g) wychowawcy przeprowadzili we wszystkich klasach „pogadanki” na temat
zachowania się dziecka w sytuacji, gdy zaczepia je obca osoba, w oparciu
o materiały przygotowane przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach „Bezpieczne dziecko”.
3) w Szkole Podstawowej w Kotulinie:
a) zorganizowany został dzień profilaktyki pod hasłem „Żyjmy zdrowo”; przybrał
on formę spotkań, podczas których omawiano z uczniami m.in. zasady zdrowego
odżywiania, aktywnego wypoczynku, negatywnego oddziaływania używek
na ludzki organizm; liczba uczestników – 64 uczniów,
b) 20 listopada 2015 r. w szkole odbył się apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw
Dziecka; uczniowie trzeciej klasy przygotowali program artystyczny, w którym
przypominali dzieciom o ich prawach, uświadamiając jednocześnie,
że wypełnianie obowiązków oraz przestrzeganie praw innych warunkuje m.in.
prawidłowy rozwój zdrowia psychicznego; liczba uczestników – 64 uczniów,
c) pedagog szkolny brał udział:
 w szkoleniu „Dopalacze – gdzie szukać pomocy”,
 w kursie „Metoda integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku
szkolnym i przedszkolnym”,
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d) Rada Pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu „Jak motywować dzieci do nauki”,
e) 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach programu
„Szkoła Promująca Zdrowie”,
f) w szkole prowadzono wczesną diagnostykę i interwencję zaburzeń rozwoju
dzieci; 4 uczniów zostało przebadanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pyskowicach w celu zdiagnozowania przyczyn trudności w nauce, 5 dzieci
z oddziału przedszkolnego zostało przebadanych pod kątem dojrzałości szkolnej,
pedagog szkolny był w stałym kontakcie z rodzicami uczniów sprawiających
trudności wychowawcze,
g) w szkole prowadzono działania dotyczące aktywnego spędzania wolnego czasu
(organizacja wycieczek, zawodów sportowych, biegów przełajowych, udział
w akcji „Tydzień Ruchu” itp.),
h) zagadnienia dotyczące zapobiegania przemocy w szkole, rodzinie i w środowisku
lokalnym zostały zawarte w Szkolnym Programie Profilaktyki i Szkolnym
Programie Wychowawczym,
i) odbyła się prelekcja dla rodziców „Jak motywować dzieci do nauki”; liczba
uczestników – 28 osób.
4) w Szkole Podstawowej w Paczynie:
a) prowadzono edukację uczniów w zakresie promocji zdrowia psychicznego
w ramach Szkolnego Programu Edukacji Zdrowotnej; edukacją objęto 50 uczniów;
zadania realizowano na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, godzinach
z wychowawca, lekcjach przyrody, wychowania fizycznego, informatyki;
tematyka omawiana na tych zajęciach dotyczyła głównie umiejętności radzenia
sobie ze stresem i niepowodzeniami szkolnymi, dbałości o zdrowie fizyczne
i psychiczne,
b) przeprowadzono szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie wczesnego
rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży; liczba uczestników 13 nauczycieli,
c) organizowano zajęcia aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci młodzież
(zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty wyjazdowe); liczba uczestników – 50
uczniów,
d) treści zapobiegania przemocy rówieśniczej były realizowane w ramach Szkolnego
Programu Edukacji Zdrowotnej (tematyka edukacji: samorządność szkolna, prawa
i obowiązki uczniów, rola samorządu uczniowskiego w rozwiązywaniu
problemów uczniowskich, cyberprzemoc, agresja i nietolerancja),
e) przeprowadzono cykl 3 spotkań edukacyjnych uczniów klas I-VI z trenerem
bezpiecznego internetu, w trakcie których dzieci uczyły się reagowania
na pojawiającą się przemoc w sieci wobec nich oraz wobec ich znajomych;
uczniowie poznawali swoje prawa jako użytkowników internetu, dowiadywały
się, że przestępca/osoba stosująca przemoc w sieci nie jest anonimowa
i bezkarna, a także jak bronić się przez cyberprzemocą,
f) zorganizowano Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, podczas którego uczniowie
dowiedzieli się, czym są prawa dziecka, w jaki sposób są łamane w Polsce
i na świecie, a także uświadomiono dzieciom, że każdy jest odpowiedzialny
za przestrzeganie praw dziecka i powinien reagować w sytuacji, gdy prawa te są
łamane,
g) zorganizowano „Dzień Wiedzy o Autyźmie – inność jako powód
dyskryminowania ludzi”; uczniowie dowiedzieli się, jakie są objawy autyzmu,
jako jednostki chorobowej; dowiedzieli się również, jak współpracować
z rówieśnikami chorymi na autyzm,
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h) przeprowadzono akcję „Krokus”, podczas której uczniowie zostali
poinformowani o skutkach biernych postaw wobec przemocy i nietolerancji
wobec innych ludzi; poznali pojęcia nazizmu, faszyzmu i szowinizmu; celem akcji
było utrwalenie wśród uczniów aktywnych postaw wobec przemocy rówieśniczej,
i) zorganizowano spotkanie edukacyjne dla rodziców z trenerem z Ośrodka
Profilaktyki Społecznej w Krakowie pt. „Kij czy marchewka - skuteczne
motywowanie dzieci do nauk”, na którym rodzice byli informowani
o skutecznych sposobach i metodach wychowawczych.
5) w Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku:
a) przeprowadzono edukację w zakresie promocji zdrowia psychicznego;
warsztatami objęto 157 uczniów klas I i II (realizacja programu profilaktyki
uzależnień NOE) oraz 141 uczniów klas II i III (warsztaty o zagrożeniach
wynikających z sięgania po dopalacze),
b) pedagog szkolny i 1 nauczyciel wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez
Komendę Miejską Policji w Gliwicach, dotyczącym problematyki sięgania
po dopalacze,
c) pedagog szkolny systematycznie uczestniczył w spotkaniach metodycznych
organizowanych przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Pyskowicach,
na których poruszane były również zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego,
d) prowadzono działania w zakresie wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwoju
intelektualnego i emocjonalnego u uczniów,
e) w czasie roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w różnych formach aktywnego
spędzania wolnego czasu (prowadzono zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia gier
zespołowych, wyjazdy rowerowe itp.),
f) gimnazjum realizowało Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program
Profilaktyczny, w których zawarto zadania związane z zapobieganiem przemocy
rówieśniczej,
g) przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące przemocy rówieśniczej,
h) zorganizowano spotkanie edukacyjne dla rodziców, na którym poruszono
problemy związane z niebezpieczeństwem uzależnienia się młodzieży
od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy; tematyka uzależnień omawiana
była również z uczniami na lekcjach wychowawczych,
i) w ramach podsumowania szeregu działań związanych ze „Szkolnym miesiącem
profilaktyki” w listopadzie 2015 r. został przeprowadzony apel szkolny, podczas
którego każdy zespół klasowy przedstawiał amatorskie filmy krótkometrażowe
z udziałem uczniów, prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki o różnego rodzaju
uzależnieniach; odbyło się również przedstawienie artystyczne promujące zdrowy
styl życia,
j) corocznie uczniowie uczestniczyli w zawodach „Integra”, co było okazją
do integracji z osobami niepełnosprawnymi.
2. Działania realizowane przez gminne placówki oświatowe wpisują się w następujące
zadania zawarte w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek
na lata 2013-2015:
1) „Program Promocji Zdrowia Psychicznego”:
a) zadanie nr 2 „Edukacja uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w zakresie
promocji zdrowia psychicznego: zwiększanie umiejętności radzenia sobie
ze stresem, profilaktyka uzależnień, warsztaty edukacyjne prowadzone przez
trenerów zewnętrznych”,
b) zadanie nr 3 „Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie wczesnego
rozpoznawania zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz
zapobiegania zaburzeniom psychicznym”,
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c) zadanie nr 5 „Organizacja spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci klas 0-3, 4-6
i gimnazjum (warsztatów, prelekcji, itp.) dotyczących metod wychowawczych,
postępowania z dziećmi, wczesnego rozpoznawania uzależnień,
d) zadanie nr 8 „Prowadzenie wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach
rozwoju u dzieci i młodzieży”,
e) zadanie nr 9 „Organizowanie zajęć aktywnego i efektywnego spędzania wolnego
czasu dla dzieci i dorosłych”,
2) „Program Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, w Szkole i w Środowisku Lokalnym:
a) zadanie nr 1 „Opracowanie i wdrażanie w placówkach oświatowych programów
zapobiegania przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży, organizacja
warsztatów”.

Rozdział 5
Realizacja Programu przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
1. W ramach wykonywania swoich zadań statutowych Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” zrealizowało następujące przedsięwzięcia wpisujące się w Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015:
1) wspomagano organizacyjne, poprzez Dział Bibliotek, spotkania okolicznościowe
grona nauczycieli seniorów z terenu Gminy Toszek,
2) organizowano w Zamkowym Centrum Ekspozycji Historycznych comiesięczne
spotkania tematyczne, których częstymi uczestnikami byli seniorzy,
3) przeprowadzano zajęcia gimnastyki dla osób dorosłych,
4) organizowano spotkania chóru „Tryl”,
5) organizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży takich jak: wokalnych, nauki
gry na instrumentach, zajęć nauki tańca towarzyskiego, zajęć tanecznych
dla mażoretek, zajęcia łucznicze, zajęcia muzyczno-ruchowe,
6) liczba osób dorosłych korzystających z oferty Centrum Kultury „Zamek w Toszku” –
ok. 70 osób,
7) liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć edukacyjnych – ok. 200 osób,
8) liczba dzieci korzystających z oferty zajęć w czasie ferii zimowych – ok. 50 osób,
a w czasie wakacji – ok. 100 dzieci.
2. Działania realizowane przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” wpisują się
w następujące zadania zawarte w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy
Toszek na lata 2013-2015.
1) „Program Promocji Zdrowia Psychicznego”:
a) zadanie nr 7 „Zachęcanie osób w podeszłym wieku do aktywnego uczestniczenia
w życiu społecznym, kulturalnym oraz stwarzanie im takiej możliwości np.
poprzez organizację zajęć, prelekcji, wycieczek”,
b) zadanie nr 9 „Organizowanie zajęć aktywnego i efektywnego spędzania wolnego
czasu dla dzieci i dorosłych”,
c) Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji
oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi:
d) zadanie nr 2 „Umożliwianie uczestnictwa osobom z zaburzeniami psychicznymi
w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, festynach, konkursach itp.,
organizowanie imprez integracyjnych”.
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Rozdział 6
Realizacja Programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku
1. W ramach wykonywania swoich zadań statutowych Ośrodek Pomocy Społecznej
w Toszku zrealizował następujące przedsięwzięcia wpisujące się w Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015:
1) przygotowano i przedstawiono Radzie Miejskiej w Toszku do uchwalenia Gminny
Program Profilaktyki, Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
który w swojej treści zawiera również problematykę dotyczącą przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
2) mieszkańcy gminy mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji z certyfikowanym
specjalistą terapii uzależnień; w 2015 r. 5 osób zagrożonych zaburzeniami
psychicznymi korzystało z pomocy terapeuty,
3) podjęto działania mające na celu wywołanie postaw udzielania pomocy osobom,
wobec których stosowana jest przemoc; pierwszym etapem tego działania było
opracowanie i rozpowszechnienie plakatu pt. Reaguj na przemoc”,
4) członkowie grup roboczych udzielali wsparcia i pomocy osobom doznającym
przemocy; wsparciem objęto 5 osób,
5) udzielono wsparcia i pomocy w dotarciu do lekarza 1 osobie z zaburzeniami
psychicznymi,
6) pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej świadczyli usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania klienta; wśród podopiecznych znajdowała się 1 osoba z zaburzeniami
psychicznymi,
7) pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco współpracowali z placówkami
opieki zdrowotnej, w tym ze Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku,
8) pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócili się z wnioskiem realizacji zadania
publicznego w odpowiedzi na konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów
realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie
Społeczne dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi”,
9) osoby z zaburzeniami psychicznymi były objęte przez pracowników Ośrodka
pomocy Społecznej pomocą socjalną,
10) Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco wydawał wnioski w sprawie udziału
w turnusach rehabilitacyjnych, w tym również dla osób z zaburzeniami
psychicznymi; rocznie jest to ok. 30 wniosków.
2. Działania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku wpisywały się
w następujące zadania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek
na lata 2013-2015:
1) Program Promocji Zdrowia Psychicznego:
a) zadanie nr 4 „Opracowywanie i realizacja programów: rozwiązywania
problemów alkoholowych, zapobiegania narkomanii, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – wyeksponowanie elementów dotyczących kształtowania zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”,
b) zadanie nr 6 „Udzielanie porad i konsultacji osobom zagrożonym zaburzeniami
psychicznymi”,
2) Program Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, w Szkole i w Środowisku Lokalnym:
a) zadanie nr 2 „Opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”,
b) zadanie nr 5 „Udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, organizacja
warsztatów terapeutycznych”,
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3) Program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej,
stacjonarnej, samopomocy środowiskowej: zadanie nr 2 „Organizowanie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”.

Rozdział 7
Realizacja Programu przez Miejsko-Gminną Komisje Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Toszku
1. W ramach wykonywania zadań należących do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Toszku, Komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia
wpisujące się w Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata
2013-2015:
1) Członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
współpracowali przy tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
2) Komisja udzieliła wsparcia finansowego i merytorycznego dyrektorom placówek
oświatowych w realizacji zadań z zakresu zapobiegania uzależnieniom,
3) podczas swoich spotkań Komisja udzieliła 60 konsultacji osobom z problemem
alkoholowym, motywując je do podjęcia leczenia odwykowego oraz uświadamiając,
jakie są skutki choroby alkoholowej. Współpracowała również z rodzinami osób
uzależnionych, udzielając im wsparcia i pomocy,
4) podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Komisja zorganizowała kampanię
promującą trzeźwość, podczas której przez specjalistę w dziedzinie terapii
wygłoszona została prelekcja pt. „Leczenie odwykowe - pierwsza faza zdrowienia”,
5) Komisja uczestniczyła w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Toszku
i w 10 posiedzeniach grup roboczych, współrealizując procedurę „Niebieskie karty”,
6) Komisja współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się leczeniem
uzależnień i współuzależnień, m.in. z Klubami AA, Górnośląskim Stowarzyszeniem
FAMILIA w Gliwicach, Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia,
7) Komisja współpracowała z placówkami opieki zdrowotnej, w tym ze Szpitalem
Psychiatrycznym w Toszku, w zakresie dotyczącym uzależnień,
8) Komisja wspierała tworzenie się nieformalnych grup samopomocowych DDA, AL.Anon, czy też Alateen,
9) w przypadku sytuacji, gdy u osób uzależnionych wystąpiły zaburzenia i problemy
natury psychicznej, prowadzone były działania uświadamiające potrzebę diagnozy
specjalistycznej; osoby takie były kierowane do konsultacji psychiatrycznych lub
składany był wniosek do sądu.
2. Działania realizowane przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wpisywały się w następujące zadania Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015:
1) Program Promocji Zdrowia Psychicznego:
a) zadanie nr 4 „Opracowywanie i realizacja programów: rozwiązywania
problemów alkoholowych, zapobiegania narkomanii, przeciwdziałania przemocy
– wyeksponowanie elementów dotyczących kształtowania zachowań i stylów
życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”,
b) zadanie nr 6 „Udzielanie porad i konsultacji osobom zagrożonym zaburzeniami
psychicznymi”.
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2) Program Zapobiegania Przemocy w Rodzinie, w Szkole i w Środowisku Lokalnym
zadanie nr 5 „Udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, organizacja
warsztatów terapeutycznych”,
3) Program zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych
form środowiskowej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form niezbędnych
do tworzenia centrów zdrowia psychicznego zadanie nr 2 „Współpraca z placówkami
opieki zdrowotnej działającymi na terenie Gminy Toszek w celu pomocy osobom
z zaburzeniami psychicznymi i zwiększenia liczby osób objętych pomocą”.

11/ 11

Id: 3A17B50B-3C08-48A3-9B1C-469A6557C8E3. Podpisany

Strona 12

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. poz. 1375 z późn. zm.), samorządy gminne są podmiotami
biorącymi udział w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Rada Miejska w Toszku Uchwałą Nr XXVII/289/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. przyjęła
do realizacji Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek na lata 2013-2015. W § 6
przywołanego aktu Burmistrz Toszka został zobowiązany do składania Radzie Miejskiej w Toszku
sprawozdania z realizacji w/w Programu, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Sprawozdanie załączone do niniejszej uchwały obejmuje działania realizowane przez
podmioty biorące udział w Programie, wymienione w § 5 ust. 1 przedmiotowego aktu. Wszystkie
działania zostały przypisane zadaniom, wymienionym w poszczególnych
stanowiących

załączniki

do

Uchwały

Nr

XXVII/289/2012

2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia

z

dnia

programach,
19

grudnia

Psychicznego dla Gminy Toszek

na lata 2013-2015. Określono liczbę uczestników poszczególnych działań, cel ich przeprowadzenia
oraz oczekiwane efekty.
Sprawozdanie stanowi kompletną informację z realizacji w roku 2015 Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
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