UCHWAŁA NR XXXI/377/2013
RADY GMINY LUZINO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego Gminy Luzino”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2013r. poz.594) w związku z art. 2 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 ze zmianami)1) oraz § 4 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (tekst
jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 24 poz. 128)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się gminny program zdrowotny pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Luzino” na lata 2013-2016 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

1) Dalsze

zm. z 2012r. Nr 122 poz. 696.
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Załącznik do
Uchwały Nr XXXI/377/2013
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

LOKALNY PROGRAM OCHRONY
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
GMINY LUZINO
OKRES REALIZACJI LATA 2013-2016
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1. Opis problemu zdrowotnego
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2001 roku ogłosiła raport o stanie zdrowia
psychicznego ludności świata. Od tego momentu podjęto wiele działań mających na celu
uświadomienie znaczenia ochrony zdrowia psychicznego dla zdrowia pojętego ogólnie.
W 2005 roku przyjęto deklaracje na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w krajach
europejskich. W związku z tym w 2006 roku Komisja Europejska opracowała Zieloną Księgę:
„Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii
Europejskiej”, a ostatnio „Pakt na rzecz ochrony zdrowia psychicznego”.

W Polsce

wprowadzono ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, która przyjmuje do realizacji
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego1.
We wszystkich tych dokumentach podkreśla się potrzebę promocji zdrowia psychicznego.
Ma się ona przyczynić do dobrostanu całego społeczeństwa, zapobiegając pojawianiu się
problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.
Według
w

którym

WHO
człowiek

zdrowie

psychiczne

wykorzystuje

swoje

jest

stanem

zdolności,

dobrego
radzi

samopoczucia,

sobie

ze

stresem

w codziennym Ŝyciu, wydajnie pracuje oraz jest w stanie wnieść wkład w Ŝycie danej
wspólnoty. MoŜna je ujmować poprzez dwa wymiary2:
1) Pozytywne zdrowie psychiczne – to dobrostan jednostki i takie zasoby, które
umoŜliwiają radzenie sobie z przeciwnościami i unikanie załamania stanu zdrowia.
Przykładowe zmienne charakteryzujące ten wymiar: wysoka samoocena, poczucie
panowania nad sytuacją, optymizm, poczucie koherencji, poczucie skuteczności,
odporność, twórcze radzenie sobie z trudnościami.
2) Negatywne zdrowie psychiczne – wiąŜe się z objawami negatywnymi, określanymi
jako psychologiczny dystres i występowaniem zaburzeń psychicznych.
Pozytywne zdrowie psychiczne oznacza m.in. rozwijanie swoich mocnych stron, czyli
takich kompetencji, które umoŜliwiają konfrontację i harmonijne przechodzenie przez
negatywne lub stresujące wydarzenia Ŝyciowe. Jest nieodłączną częścią ogólnego zdrowia
jednostki, odzwierciedla równowagę między jednostką a środowiskiem3.
RóŜne grupy naraŜone są w większym stopniu na zaburzenia psychiczne w całej Europie.
Zwłaszcza ludzie ze złych warunków społeczno-ekonomicznych lub Ŝyjący w biedzie,
mniejszości etniczne, imigranci, uchodźcy i bezdomni, grupy pozostające pod wpływem
1

J. Czabała i WSP., Promocja zdrowia psychicznego jako działania zapobiegające samobójstwom.
The State of mental Health In the European union, 2004 oraz European Community Health Indicator, 2002.
3
ibidem.
2

2
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stresów społecznych w związku ze zmianami społeczno politycznymi i ekonomicznymi,
osoby niepełnosprawne, rodziny i opiekunowie osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby
z przewlekłymi chorobami somatycznymi, oraz ludzie, którzy przechodzą zmiany Ŝyciowe
takie, jak utrata pracy, rozwód, śmierć kogoś bliskiego – im wszystkim szczególnie zagraŜają
zaburzenia psychiczne i problemy ze zdrowiem psychicznym, do których naleŜy
maltretowanie i molestowanie dzieci, zespół stresu pourazowego, depresja, lęk, zaburzenia
związane z uŜywaniem substancji psychoaktywnych, agresja, przemoc, i zachowania
samobójcze. Na przykład, 33% chorych na raka cierpi na duŜą depresję; ryzyko wystąpienia
problemów ze zdrowiem psychicznym w późniejszym Ŝyciu jest o 50% wyŜsze w przypadku
dzieci, których rodzice są psychicznie chorzy. Ponadto, osoby z grupy ryzyka mają trudności
z integracją społeczną, trudniej im znaleźć stałą pracę i częściej korzystają z zasiłków opieki
społecznej przez dłuŜszy czas. ObciąŜenie społeczne i ekonomiczne związane z grupami
ryzyka jest znaczne i obejmuje zwiększone koszty opieki zdrowotnej, zwiększone koszty
opieki społecznej, a takŜe podwyŜszone wskaźniki przestępczości, urazów, rozwodów oraz
róŜnych innych konsekwencji społecznych i ekonomicznych4.
Około 20% dorastających poniŜej 18 roku Ŝycia ma jakieś problemy rozwojowe,
emocjonalne lub z zachowaniem, a jedna osoba na osiem ma zaburzenia psychiczne. Na
przykład, 4% młodych ludzi w wieku 12-17 lat oraz 9% osiemnastolatków cierpi na depresję.
Szkoła ma istotny wpływ na zachowanie i rozwój wszystkich dzieci i dorastających. Stanowi
teŜ skuteczny środek promowania zdrowia oraz rozwoju edukacyjnego i emocjonalnego
młodych ludzi. Słabe wyniki w nauce i wcześnie występujące problemy ze zdrowiem
psychicznym mogą zwiększyć ryzyko zachowań aspołecznych, wykroczeń, zaburzeń
związanych z uŜywaniem substancji psychoaktywnych, ciąŜy u nastolatek, problemów z
zachowaniem oraz udziału w przestępstwach. I na odwrót, zaangaŜowanie w naukę szkolną
wiąŜe się z pozytywnym rozwojem społecznym i emocjonalnym, zwiększeniem zatrudnienia
i zarobków, oraz dostępem do zasobów zdrowotnych, socjalnych i istniejących
w społeczności lokalnej. Holistyczne podejście szkoły do promocji zdrowia psychicznego
zwiększa dobrostan psychiczny i zmniejsza ryzyko zaburzeń psychicznych u dzieci
i młodzieŜy. Ponadto, we współpracy z sektorem młodzieŜowym, naleŜy starać się
zidentyfikować dzieci i młodzieŜ niechodzącą do szkoły i z marginesu społecznego, dotrzeć

4

Jané-Llopis, E. & Anderson, P. (2005). Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention. A Policy for
Europe. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
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do nich, włączyć w proces edukacji, oraz objąć skutecznymi programami promocji zdrowia
psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym5.
Rejestrowana zapadalność na zaburzenia psychiczne w województwie pomorskim
kształtuje się dynamicznym rozpowszechnianiem. W okresie 10 lat od roku 2000 do 2010
liczba osób zarejestrowanych w poradniach zdrowia psychicznego wzrosła o około 50%. W
roku 2000 zarejestrowanych było 40 tys. osób, natomiast w 2010 roku liczba ta wzrosła do
ponad 78 tys.. (Wykres 1).

śródło: opracowanie własne na podstawie6

Najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi są zaburzenia zachowania tj. zaburzenia nastroju,
zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowosci, zaburzenia rozwojowe (Wykres 2, 3, 4 i 5)

śródło: opracowanie własne na podstawie7

5

Jané-Llopis, E. & Anderson, P. (2005). Mental Health Promotion and Mental Disorder Prevention. A Policy for
Europe. Nijmegen: Radboud University Nijmegen.
6
Bank danych lokalnych http://www.stat.gov.pl/bdl/
7
Bank danych lokalnych http://www.stat.gov.pl/bdl/
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śródło: opracowanie własne na podstawie8

śródło: opracowanie własne na podstawie9

śródło: opracowanie własne na podstawie10
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ibidem
ibidem
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ibidem
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Wszystkie te zaburzenia od kilku lat mają tendencje wzrostu i utrzymują się na
wysokim poziomie. Zaburzenia zachowania, nastroju i emocji określane są jako przesadne
stany nastroju, nad którymi czowiek ma niewielka kontrolę. Powodują one cierpienie,
utrudniaja

uczenie

się,

pracę

i

nawiazywanie

kontaktów

z

innymi

ludźmi.

Najpowszechniejszym zaburzeniem nastroju jest depresja. Z danych Instytutu Psychiatrii i
Neurologi wynika, iŜ pod względem zapadalności na depresje województwo pomorskie jest
na pierwszym miejscu w Polsce.
Kolejnymi bardzo powszechnymi przyczynami zaburzeń psychicznych są zaburzenia
spowodowane uŜywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych (Wykres 6 i 7). Są one
duŜym zagroŜeniem dla społeczenstwa, zwłaszcza dla ludzi młodych.

śródło: opracowanie własne na podstawie11

śródło: opracowanie własne na podstawie12

11
12

Bank danych lokalnych http://www.stat.gov.pl/bdl/
Bank danych lokalnych http://www.stat.gov.pl/bdl/
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Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego to ponad 14 tys. osób.
W związku z brakiem moŜliwości dotarcia do wszystkich mieszkańców oraz ograniczeniami
finansowymi liczba osób biorąca udział w programie jest ograniczona. Populacja
kwalifikująca się do objęcia programu to dzieci i młodzieŜ uczęszczająca do szkół z terenu
Gminy Luzino oraz dorośli zagroŜeni występowaniem zaburzeń psychicznych.
Z punktu widzenia edukacji i promocji zdrowia psychicznego efekt tego typu działań
wydaje się nie do przecenienia. Edukacja dotycząca ochrony zdrowia psychicznego musi
podkreślać, Ŝe zdrowie psychiczne jest równie waŜne jak zdrowie fizyczne, wszak nie ma
zdrowia fizycznego bez zdrowia psychicznego. Choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne
wywołują około ¼ chorób fizycznych i przedwczesnych zgonów. Dotarcie z odpowiednio
skonstruowanym programem zdrowotnym do dzieci, młodzieŜy oraz osób zagroŜonych
zaburzeniami psychicznymi z pewnością poprawi jakość Ŝycia naszych mieszkańców. NaleŜy
takŜe pamiętać, Ŝe edukacja jest najbardziej skutecznym sposobem działania, gdyŜ moŜemy
w ten sposób uchronić naszych mieszkańców przed zaburzeniami i chorobami psychicznymi,
a i w konsekwencji innymi chorobami fizycznymi.

2. Cele programu
2.1. Cel główny – Promocja zdrowia psychicznego w szkołach
Cele szczegółowe:
1) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego – zdrowie psychiczne
jako element zdrowia ogólnego i stan dobrego samopoczucia,
2) ukształtowanie zachowań i stylów Ŝycia korzystnych dla zdrowia psychicznego
m.in. integracja, komunikacja z grupą,
3) kształtowanie cech odpowiedzialnych za skuteczne funkcjonowanie, w okresie
dorastania m.in.: nauka rozpoznawania swoich uczuć,
4) rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagraŜających zdrowiu
psychicznemu, m.in.: stres,
5) rozwijanie u

dzieci

i

młodzieŜy umiejętności,

które pozwolą im

na

satysfakcjonujące funkcjonowanie społeczne,
6) pomoc dzieciom i młodzieŜy przez tworzenie środowiska szkolnego sprzyjającego
nabywaniu

umiejętności

funkcjonowania

w

społeczeństwie,

poprawianiu

odporności oraz redukowaniu przemocy, niepokoju i objawów depresji.
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2.2 Cel główny - Zajmowanie się grupami, którym zagraŜają zaburzenia
psychiczne
Cele szczegółowe:
1) upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, jako elementu zdrowia
ogólnego i stanu dobrego samopoczucia, promocji zdrowia psychicznego,
2) ukształtowanie zachowań i stylów Ŝycia korzystnych dla zdrowia psychicznego –
zwiększenie umiejętności prospołecznych, radzenie sobie w kryzysach Ŝyciowych,
3) kształtowanie cech odpowiedzialnych za skuteczne funkcjonowanie – umiejętność
doceniania siebie,
4) rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagraŜających zdrowiu
psychicznemu m.in. stresu, lęku, uzaleŜnienia, przemocy.

2.3. Oczekiwane efekty:
1) zmniejszenie występowania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieŜy oraz
u osób zagroŜonych zaburzeniami psychicznymi,
2) zmniejszenie liczby osób z dyskomfortem psychicznym, przede wszystkim
z objawami lękowymi, depresyjnymi, reakcjami kryzysowymi, myślami
samobójczymi,
3) promowanie zdrowia psychicznego poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do prawidłowego psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieŜy oraz
osób zagroŜonych zaburzeniami psychicznymi,
4) umiejętność rozwiązywania problemów Ŝyciowych; ukształtowanie zachowań
korzystnych dla zdrowia psychicznego,
5) zahamowanie występowania zachowań przemocy,
6) zahamowanie

tempa

wzrostu

liczby

młodzieŜy

uŜywającej

substancje

psychoaktywne i alkohol.

3. Adresaci programu (populacja programu):
1) dzieci i młodzieŜ uczęszczająca do szkół na terenie Gminy Luzino:
a) Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w podziale na trzy docelowe
grupy tj. klasy 0-2, klasy 3-4, klasy 5-6. Podział na grupy jest celowy, gdyŜ
program zajęć jest dopasowany do poziomu oraz wieku dzieci. Szacunkowa
liczba dzieci biorąca udział w programie to 1457 osób. Liczbę uczestników
8
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ustalono w oparciu o dane uzyskane ze szkół podstawowych z terenu Gminy
Luzino.
b) MłodzieŜ uczęszczająca do gimnazjum w podziale na dwie grupy docelowe
tj.: klasy 1-2, klasa 3. Szacunkowa liczba młodzieŜy biorąca udział
w programie to 679 osób. Liczbę uczestników ustalono w oparciu o dane
uzyskane z gimnazjum w Luzinie.
2) Dorośli wykazujący chęć uczestnictwa w programie, którzy są zagroŜeni
w większym stopniu zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza ludzie Ŝyjący w złych
warunkach społeczno-ekonomicznych, osoby bezrobotne, osoby, które przechodzą
zmiany

Ŝyciowe

takie

jak

rozwód,

śmierć

kogoś

bliskiego,

osoby

niepełnosprawne, a takŜe rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym
grupom osób zagraŜają zaburzenia psychiczne i problemy ze zdrowiem
psychicznym, a w szczególności: depresja, lęk, zaburzenia związane z uŜywaniem
substancji psychoaktywnych, uzaleŜnienia od alkoholu. Szacunkowa liczba osób
zaleŜy od chętnych, jednakŜe po akcji promocyjnej oczekujemy sporego
zainteresowania.
Zapraszanie do programu odbywać się będzie poprzez działania informacyjne
i promocyjne na temat programu szczegółowo opisane w punkcie organizacja programu.
W celu zachęcenia do udziału w programie zostanie ogłoszony program zajęć
z interesującymi tematami mającymi za zadanie przyciągnąć jak największą rzeszę obywateli.
Tematy zajęć stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego programu.

4. Organizacja programu i koszty
Program realizowany jest na terenie Gminy Luzino. Organem koordynującym
i realizującym program będzie Wójt Gminy Luzino. Program będzie finansowany ze środków
budŜetu gminy zaplanowanych na ten cel. Szacunkowy koszt realizacji programu w roku
2013 wynosi 10 tys. złotych – załącznik Nr 4. W miarę potrzeby środki mogą być
zwiększone. Natomiast dla kolejnych lat (tj. 2014, 2015, 2016), budŜet będzie zabezpieczany
coroczną uchwałą budŜetową, uchwalaną przez Radę Gminy Luzino.
Pieniądze będą przeznaczone na materiały edukacyjne, gotowe plakaty i ulotki
zawierające elementy oparte na dowodach naukowych promocji zdrowia psychicznego oraz
interwencji profilaktycznych, potrzebne do realizacji programu oraz koszty wynagrodzeń
wykwalifikowanych psychologów prowadzących zajęcia oraz porady psychologiczne.
9
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Zakłada się bezkosztowe korzystanie z miejsc na spotkania edukacyjne oraz bezkosztową
promocję programu w środkach masowego przekazu.
Działania informacyjne i promocyjne na temat programu, które będą łączyć niskie koszty
i skuteczność przekazu odbywać się będą poprzez:
- stronę internetową samorządu,
- komunikaty ogłaszane w kościołach na terenie całej gminy tj. w 4 parafiach,
- informacje na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w jednostce samorządu i jednostkach
organizacyjnych,
- rozpowszechnianie ulotek informacyjnych w instytucjach publicznych,
- przekazywanie informacji do telewizji lokalnej,
- informacje w biuletynie Rady i Wójta Gminy.
Przed wdroŜeniem programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieŜy zaplanowano spotkanie
informacyjne dla rodziców w celu przekazania informacji o załoŜeniach edukacyjnych
programu. Miejscem spotkań będą szkoły, w dniu zebrań rodziców tj. podczas wywiadówek.
Realizacja programu będzie polegała na:
1) przeprowadzeniu pogadanek – wykładów w ramach godzin wychowawczych albo
dodatkowych spotkań, zajęć psychoedukacyjnych - 6 razy w roku,
2) przeprowadzeniu ćwiczeń i treningów praktycznych z zakresu tematyki objętej
wykładami - 6 razy w roku,
3) akcji edukacyjno – informacyjnej wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych za pomocą
gotowych ulotek i plakatów z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego - na
bieŜąco,
4) prowadzeniu

wykładów

połączonych

z

ćwiczeniami

dla

dorosłych

w pomieszczeniach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –
raz w miesiącu,
5) współdziałaniu z młodzieŜą w celu wypracowania interwencji profilaktycznej
stosownie do potrzeb - na bieŜąco,
6) udzielaniu porad psychologów dla osób zagroŜonych zaburzeniami psychicznymi,
- raz w tygodniu,
7) kierowaniu osób zagroŜonych zaburzeniami psychicznymi do odpowiednich
instytucji tj.: poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologiczno –
pedagogicznej, ośrodka pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, organizacji pozarządowych działających w zakresie zdrowia
psychicznego - na bieŜąco.
10
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5. Monitorowanie i ewaluacja
Wskaźnikami ewaluacji programu są w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby wydrukowanych materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur,
2) liczby spotkań edukacyjnych (zajęć),
3) liczby dzieci ze szkół podstawowych uczestniczących w programie,
4) liczby młodzieŜy z gimnazjum uczestniczącej w programie,
5) liczby porad udzielonych przez psychologa dorosłym,
6) liczby dorosłych uczestniczących w wykładach i treningach,
7) liczby dzieci skierowanych do świetlicy socjoterapeutycznej,
8) liczby porad udzielonych młodzieŜy przez psychologa szkolnego,
9) liczby osób kierowanych do placówek zajmujących się zaburzeniami
psychicznymi.
Ocena efektywności programu polegać będzie na specjalistycznej ocenie obserwacji
postaw uczniów wobec zdrowia psychicznego, przez ekspertów - psychologów prowadzących
zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieŜy. Ponadto będą przeprowadzone badania
ankietowe przed rozpoczęciem programu i po zakończeniu. Wyniki badań będą porównywane
względem siebie, aby utworzyć faktyczny obraz efektywności programu. Ocena jakości
świadczeń w programie będzie równieŜ ujęta w badaniach ankietowych wśród uczestników
programu. Ankiety dotyczące programu przedstawione są w załączniku Nr 2 programu.

6. Okres realizacji programu
Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2013-2016. Realizacja programu dla
dzieci i młodzieŜy odbywać się będzie w trakcie roku szkolnego, zaś dla dorosłych przez cały
okres, począwszy od kwietnia 2013 roku do grudnia 2016 roku. Ze względu na długofalowe
oczekiwane efekty, w przyszłości planuje się dalszą kontynuację programu.

11
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Załącznik Nr 1
do Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Luzino
na lata 2013-2016

TEMATY ZAJĘĆ
Proponowana tematyka zajęć dla dzieci i młodzieŜy jest zbliŜona dla wszystkich grup
wiekowych. Natomiast zastosowane zostaną róŜne metody pracy w kaŜdej grupie wiekowej
i tak:
1) w grupie wiekowej klas 0-2 – edukacja poprzez wykorzystywanie technik
plastycznych,
2) w grupie wiekowej klas 3-4 – edukacja poprzez zabawę w grupie,
3) w grupie wiekowej klas 5-6 – edukacja poprzez pogadanki i zajęcia warsztatowe
w grupie.
Dla młodzieŜy gimnazjalnej proponuje się prowadzenie zajęć w formie prelekcji
połączonych z ćwiczeniami, treningami praktycznymi. Zaś dla osób dorosłych prowadzenie
akcji informacyjnej w połączeniu z warsztatami praktycznymi. Realizacja poszczególnych
tematów odbywać się będzie przy odpowiedniej aktywności ze strony ekspertów w dziedzinie
zdrowia psychicznego.
Tematy zajęć mogą ulec modyfikacji, według ewentualnych potrzeb.

13
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Tematy
Emocje

Empatia

Integracja

Samoocena

Przedziały klasowe – szkoła podstawowa
0-2
3-4
Co to są emocje
Co to są emocje
podstawowe? Jak je
podstawowe? Jak je
odczuwamy w
odczuwamy w
organizmie? Jak sobie z organizmie? Jak sobie z
nimi konstruktywnie
nimi konstruktywnie
radzić?
radzić?
Co to jest złość? Jak ją
Co to jest złość? Jak ją
konstruktywnie
konstruktywnie
wyraŜać? Nauka
wyraŜać? Nauka
komunikatu „ja”.
komunikatu „ja”.

5-6
Co to są emocje
podstawowe? Jak je
odczuwamy w
organizmie? Jak sobie z
nimi konstruktywnie
radzić?
Co to jest złość? Jak ją
konstruktywnie
wyraŜać? Nauka
komunikatu „ja”.
Zasady stopowania
agresji.
Co to jest empatia?
Co to jest empatia?
Co to jest empatia?
Zwiększanie
Zwiększanie
Zwiększanie
umiejętności rozumienia umiejętności rozumienia umiejętności rozumienia
innych.
innych.
innych.
Rozwijanie umiejętności Rozwijanie umiejętności Rozwijanie umiejętności
prospołecznych.
prospołecznych.
prospołecznych.
Nauka ekspresji siebie
Nauka ekspresji siebie
za pomocą słów,
za pomocą słów,
dawanie informacji
dawanie informacji
zwrotnych.
zwrotnych.
Wprowadzenie do
Wprowadzenie do
Wprowadzenie do
komunikacji
komunikacji
komunikacji
(komunikacja werbalna i (komunikacja werbalna i (komunikacja werbalna i
niewerbalna, zasady
niewerbalna, zasady
niewerbalna, zasady
komunikacji).
komunikacji).
komunikacji).
Rola w klasie,
Rola w klasie,
Rola w klasie,
omówienie dynamiki
omówienie dynamiki
omówienie dynamiki
grupy w odniesieniu do grupy w odniesieniu do grupy w odniesieniu do
zachowań w klasie.
zachowań w klasie.
zachowań w klasie.
Jaka jest róŜnica
Jaka jest róŜnica
pomiędzy współpracą a pomiędzy współpracą a
rywalizacją, zazdrością
rywalizacją, zazdrością
a zawiścią?
a zawiścią?
Konstruktywne
Konstruktywne
rozwiązywanie
rozwiązywanie
konfliktów.
konfliktów.
Co ja umiem, w czym
Co ja umiem, w czym
Co ja umiem, w czym
jestem dobry?
jestem dobry?
jestem dobry?
Umiejętność
Umiejętność
Umiejętność
dostrzegania mocnych i dostrzegania mocnych i dostrzegania mocnych i
słabych stron.
słabych stron.
słabych stron.
Umiejętność stawiania
Umiejętność stawiania
granic, wyraŜania
granic, wyraŜania
emocji w klasie.
emocji w klasie.
Wartości w rodzinie i na
świecie: omówienie
14
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Stres, lęk

Co to jest stres, jak
sobie z nim radzić?

Co to jest stres, jak
sobie z nim radzić?
Motywacja wewnętrzna
i zewnętrzna. Jak
osiągnąć cel, co blokuje
osiągnięcie sukcesu?

UzaleŜnienia,
przemoc

Co to są uzaleŜnienia,
przyczyny i skutki
psycho - społeczne, od
czego moŜna się
uzaleŜnić?
Co to jest przemoc,
kogo prosić o pomoc
jeśli jestem w
niebezpieczeństwie?

Co to są uzaleŜnienia,
przyczyny i skutki
psycho - społeczne, od
czego moŜna się
uzaleŜnić? Gradient
odwrócenia
konsekwencji.
Czym jest przemoc,
kogo prosić o pomoc
jeśli jestem w
niebezpieczeństwie?

paradoksu i
narcystycznej kultury.
Omówienie etapów
adolescencji,
postrzegania siebie w
tym czasie, obniŜenia
samooceny na skutek
kryzysu toŜsamości.
Umiejętność
dostrzegania własnych
zasobów i korzystania z
nich.
Co to jest stres, jak sobie
z nim radzić?
Jak sobie radzić ze
stresem, jak wpływa na
postrzegania
rzeczywistości i
przetwarzanie
informacji?
Motywacja wewnętrzna
i zewnętrzna. Jak
osiągnąć cel, co blokuje
osiągnięcie sukcesu?
Co to są uzaleŜnienia,
przyczyny i skutki
psycho - społeczne, od
czego moŜna się
uzaleŜnić? Gradient
odwrócenia
konsekwencji.
Czym jest przemoc,
czynniki chroniące i
predysponujące, jak się
chronić, gdzie szukać
pomocy?

15
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Tematy
Emocje

Empatia

Integracja

Samoocena

Stres, lęk

UzaleŜnienia,
przemoc

Tematy
Emocje

Empatia
Integracja
Samoocena

Stres, lęk

UzaleŜnienia,
przemoc

Gimnazjum
Co to są emocje? Krótki przegląd badań dot. emocji.
Jak rozróŜniać emocje i je nazywać?
Złość jest dobra – uczymy się akceptować własne emocje.
Co rozumiemy pod hasłem empatia?
Jak uczyć się empatii?
Uczymy się współodczuwać.
Co to jest grupa i jakie zasady w niej panują?
Jakie role przyjmujemy w grupie?
Kto jest kim w mojej klasie/szkole/domu?
Co to jest samoocena? Czy warto Ŝeby była ona wysoka?
Asertywność i zachowania asertywne.
Co zrobić aby podnieść swoją samoocenę?
Stres – do czego jest nam potrzebny?
Czym róŜni się strach od lęku? Kiedy mówimy o fobiach?
Dobrostan psychiczny – jak się chronić przed stresem?
ZagroŜenia wynikające z uŜywania substancji psychoaktywnych w okresie
dojrzewania.
Zachowania przemocowe i agresja w szkole.
UzaleŜnienie - co to takiego?

Dorośli
Jakie znamy emocje, jak rozpoznawać własne potrzeby, jak je wyraŜać i
zaspokajać?
Jak konstruktywnie radzić sobie ze złością, kiedy przeradza się w gniew, kiedy
konflikt buduje a kiedy rujnuje relacje?
Zwiększanie umiejętności prospołecznych.
Zwiększenie integracji społecznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Umiejętność doceniania siebie, dostrzegania zasobów i ograniczeń.
Omówienie kryzysów Ŝyciowych i etapów Ŝycia z uwzględnieniem bilansów
Ŝycia i depresyjności w tym czasie, rozwiązywanie dylematów poprzez
destrukcję, zamach narcystyczny.
Mobbing w pracy.
Wypalenie zawodowe, co do niego prowadzi? Brak wsparcia ze strony innych,
nadmiar obowiązków, przeciąŜenie, podwaŜanie własnych kompetencji i brak
satysfakcji z pracy.
Rodzaje uzaleŜnień, przyczyny i skutki psycho – społeczne.
Rodzaje przemocy, przyczyny i skutki psycho – społeczne, stygmatyzacja.
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Załącznik Nr 2
do Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Luzino
na lata 2013-2016
Liczba dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Luzino w roku szkolnym
2012/2013

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

1

Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich
w Luzinie

679

2

Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

805

3

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie

406

4

Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie

293

5

Szkoła Podstawowa w Wyszecinie

77

6

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w
Barłominie

77

RAZEM

2337
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Załącznik Nr 3
do Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Luzino
na lata 2013-2016

ANKIETY DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
OCENA JAKOŚCI PROGRAMU ZDROWOTNEGO
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ANKIETA ŚWIADCZENIOBIORCY
OCENA JAKOŚCI PROGRAMU ZDROWOTNEGO
(rozpoczęcie programu – wypełniają dzieci i młodzieŜ)
UWAGA! Niniejsza ankieta jest poufna i słuŜy do oceny realizacji programu zdrowotnego
„Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”.
Proszę odpowiedzieć na kaŜde pytanie. Właściwe odpowiedzi na pytania zawarte
w ankiecie naleŜy zaznaczyć w odpowiednich polach „x”.

1. Czy uwaŜasz, Ŝe program zdrowotny mający na celu ochronę zdrowia psychicznego jest
potrzebny?
 TAK
 NIE
2. Co to jest empatia?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Wymień emocje jakie znasz:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. Co to jest stres?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Jestem:
 chłopakiem
 dziewczyną
Uczniem klasy:
 0-2
 3-4
 5-6
 gimnazjalnej

19
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ANKIETA ŚWIADCZENIOBIORCY
OCENA JAKOŚCI PROGRAMU ZDROWOTNEGO
(po zakończeniu programu – wypełniają dzieci i młodzieŜ)

UWAGA! Niniejsza ankieta jest poufna i słuŜy do oceny realizacji programu zdrowotnego
„Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”.
Proszę odpowiedzieć na kaŜde pytanie. Właściwe odpowiedzi na pytania zawarte
w ankiecie naleŜy zaznaczyć w odpowiednich polach „x”.

1. Czy uwaŜasz, Ŝe program zdrowotny mający na celu ochronę zdrowia psychicznego jest
potrzebny?
TAK
 NIE
2. Czy prowadzone zajęcia były twoim zdaniem interesujące?
TAK

NIE
3. Czy chciałbyś(chciałabyś), aby w szkole więcej rozmawiano na temat zdrowia
psychicznego?
TAK
NIE
4. Czy wiedzę zdobytą na zajęciach uwaŜasz za przydatną?
TAK
NIE
5. Czy wiesz jak sobie radzić ze stresem?
TAK
NIE
6. Czy zwiększyła się Twoja umiejętność rozumienia innych?
TAK
NIE
Jestem:
chłopakiem
dziewczyną
Uczniem klasy:
0-2
3-4
5-6
gimnazjalnej
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ANKIETA ŚWIADCZENIOBIORCY
OCENA JAKOŚCI PROGRAMU ZDROWOTNEGO
(rozpoczęcie programu – wypełniają dorośli)
UWAGA! Niniejsza ankieta jest poufna i słuŜy do oceny realizacji programu zdrowotnego
„Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”.
Proszę odpowiedzieć na kaŜde pytanie. Właściwe odpowiedzi na pytania zawarte
w ankiecie naleŜy zaznaczyć w odpowiednich polach „x”.

1. Czy uwaŜasz, Ŝe program zdrowotny mający na celu ochronę zdrowia psychicznego jest
potrzebny?
 TAK
 NIE
2. Przyczyny korzystania z programu ochrony zdrowia psychicznego?
 złe warunki społeczno-ekonomiczne
 utrata pracy
 rozwód
 depresja
 zaburzenia nastroju
 problemy związane ze spoŜywaniem alkoholu
 nadmierny stres
 wypalenie zawodowe
inne, jakie?.....................................................................................
3. Czym jest dla Ciebie stres?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Podaj rodzaje emocji, które towarzyszą Tobie na co dzień:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Co sądzisz o swojej samoocenie? Pomaga Ci w Ŝyciu, czy moŜe je utrudnia?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
6. Jak oceniasz swoją integrację z otoczeniem w domu, pracy?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Płeć:
 Ŝeńska
 męska
Wiek:
 18-30
 31-40
 41-50
 51-60
 61-70
 więcej

Wykształcenie:
 podstawowe
 zawodowe
 średnie
 policealne
 wyŜsze

21
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ANKIETA ŚWIADCZENIOBIORCY
OCENA JAKOŚCI PROGRAMU ZDROWOTNEGO
(po zakończeniu programu – wypełniają dorośli)

UWAGA! Niniejsza ankieta jest poufna i słuŜy do oceny realizacji programu zdrowotnego
„Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”.
Proszę odpowiedzieć na kaŜde pytanie. Właściwe odpowiedzi na pytania zawarte
w ankiecie naleŜy zaznaczyć w odpowiednich polach „x”.

1. Czy uwaŜasz, Ŝe program zdrowotny mający na celu ochronę zdrowia psychicznego jest
potrzebny?
 TAK
 NIE
2. Czy prowadzone zajęcia były twoim zdaniem interesujące?
 TAK

 NIE
3. Czy przeprowadzone zajęcia twoim zdaniem, będą pomocne w Ŝyciu codziennym?
 TAK
 NIE
4. Czy potrafisz się zrelaksować po stresującym dniu?
 TAK
 NIE
5. Czy akceptujesz siebie takim/taką jakim/jaką jesteś?
 TAK
 NIE
6. Czy masz zaufanie do siebie i innych ludzi?
 TAK
 NIE
7. Czy starasz się cieszyć prostymi rzeczami?
 TAK
 NIE
8. Kiedy masz problem czy starasz się go rozwiązać?
 TAK
 NIE
9. Tematyka wykładów, które chcesz aby były poruszane w przyszłości:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
22
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Płeć:
 Ŝeńska
 męska
Wiek:
 18-30
 31-40
 41-50
 51-60
 61-70
 więcej
Wykształcenie:
 podstawowe
 zawodowe
 średnie
 policealne
 wyŜsze
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Załącznik Nr 4
do Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Luzino
na lata 2013-2016
KOSZTORYS PROGRAMU
Koszty merytoryczne programu: 10.000 zł
1)
2)
3)
4)
5)

Koszty przygotowania i dystrybucji ulotek dla dzieci i młodzieŜy
Koszty przygotowania i dystrybucji ulotek dla dorosłych
Koszty przygotowania i dystrybucji plakatów
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów gimnazjum oraz profilaktyka dorosłych
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych

Koszty obsługi programu:
1) Wynajem sal dla potrzeb prowadzenia zajęć – bez kosztowo
2) Obsługa administracyjna programu – bez kosztowa (praca koordynatora w ramach etatu pracownika urzędu)
Koszty promocji programu:
1) Reklama na stronach internetowych – bez kosztowo
2) Inne formy reklamy określone w programie – bez kosztowe
W razie konieczności koszty realizacji programu mogą zastać zwiększone po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy Luzino

24
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Załącznik Nr 5
do Lokalnego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Gminy Luzino
na lata 2013-2016

Harmonogram programu zdrowotnego na rok 2013
Lp.

Działanie

Wykonawca

1.

Konkurs na
realizatora
programu
Opracowanie
harmonogramu
zajęć w podziale
na grupy
docelowe
Przeprowadzenie
działań
promocyjnych
Zajęcia dla dzieci
i młodzieŜy
Zajęcia dla
dorosłych
Porady dla
dorosłych
Porady
psychologa dla
dzieci i młodzieŜy
Monitoring
programu
Ewaluacja
programu

Koordynato
r programu

X

Realizator
programu

X

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opracowanie i
przedstawienie
sprawozdania

styczeń

luty

marzec

Realizator i
koordynator
programu
Realizator
programu
Realizator
programu
Realizator
programu
Psycholog
szkolny
Koordynato
r programu
Realizator i
koordynator
programu
Realizator i
koordynator
programu

X

kwiecień

Maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Harmonogram programu zdrowotnego na lata 2014-2016
Lp.

Działanie

Wykonawca

1.

Konkurs na
realizatora
programu
Opracowanie
harmonogramu
zajęć w podziale
na grupy
docelowe
Przeprowadzeni
e działań
promocyjnych
Zajęcia dla
dzieci i
młodzieŜy
Zajęcia dla
dorosłych
Porady dla
dorosłych
Porady
psychologa dla
dzieci i
młodzieŜy
Monitoring
programu
Ewaluacja
programu

Koordynator
programu

X

Realizator
programu

X

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Opracowanie i
przedstawienie
sprawozdania

styczeń

luty

Realizator i
koordynator
programu
Realizator
programu
Realizator
programu
Realizator
programu
Psycholog
szkolny

Koordynator
programu
Realizator i
koordynator
programu
Realizator i
koordynator
programu

X

marzec

kwiecień

Maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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