
UCHWAŁA NR XVIII/112/2016
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na rok 
2016 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 
446) oraz art. 1 ust 1 i art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. 
Dz. U. z 2016r. poz. 546), po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury,

Rada Gminy Bojszowy
uchwala:

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy na lata 2016- 2020, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kumor
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 

Rady Gminy Bojszowy 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 

 

 

Gminny Program  

ochrony zdrowia Psychicznego 

 Na lata 2016 – 2020  
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Wstęp 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie psychiczne jako: „stan dobrego 

samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze 

stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść 

wkład w życie danej wspólnoty”. Według WHO zdrowie psychiczne to nie tylko brak 

zaburzeń psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę za swojego 

potencjału, potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna do miłości, twórczości i efektywnej 

pracy, jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. wskazuje, że 

mówiąc o osobach z zaburzeniami psychicznymi mamy na myśli osoby: chore psychiczne 

(wykazujące zaburzenia psychotyczne), upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne 

zakłócenia czynności psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych 

form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

 Zgodnie z opinią Instytutu Psychiatrii i Neurologii prawdopodobieństwo zaburzeń 

psychicznych jest większe u ludzi o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, wśród 

mniejszości etnicznych, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, chorujących przewlekle 

somatycznie oraz osób, które przechodzą zmiany życiowe. Zaburzenia psychiczne, zaburzenia 

zachowania, słabe zdrowie psychiczne może wystąpić w każdym wieku. Osoby z zburzeniami 

psychicznymi nierzadko są spychane na margines życia społecznego. Choroby psychiczne 

wciąż są negatywnie odbierane przez społeczeństwo. U większości osób występuje z tego 

powodu silny lęk przed dyskryminacją i napiętnowaniem, co prowadzi często do zatajania 

informacji o stanie zdrowia. 

  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wskazuje, że ochronę zdrowia 

psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do 

tego powołane.  

 Na terenie Gminy Bojszowy  do tworzenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

dla Gminy Bojszowy na lata 2016 - 2020, zwanego dalej „Programem” włączyli się 

przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania  

w tym zakresie. Wyznaczone w dokumencie kierunki działań mają na celu podejmowanie 

kompleksowych i efektywnych form pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz 

poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 
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 Podstawą opracowania i realizacji niniejszego Programu jest  Śląski Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego, który stanowi Załącznik  do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 roku. 

 

 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020  dla Gminy Bojszowy  

realizowany będzie również w oparciu o następujące akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie,   

4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

5) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Program wpisuje się w następujące dokumenty strategiczne: 

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2016; 

2) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Bojszowy na rok 2016. 

  

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojszowy na lata 2016 – 2020 oparty 

został na zasadzie integracji działań, na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia społeczności 

lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia psychicznego. 

Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mają więc tym większe szanse powodzenia 

im więcej jednostek, grup społecznych w nim uczestniczy. Przyjmuje się, że współpraca w 

każdej dziedzinie wymaga inicjatyw, zrozumienia i wzajemnego zainteresowania. 

Dlatego też w działaniach na rzecz zdrowia psychicznego liczy się każdy mieszkaniec 

indywidualnie oraz  grupowo, rodziny, pracownicy, zakładów pracy z terenu gminy i cała 

społeczność lokalna.  Stan zdrowia psychicznego społeczeństwa zależy w dużej mierze od 

tego, jaki prowadzą styl życia oraz co robią, aby swoje zdrowie zachować i chronić.  

Ustalono, że zdrowie człowieka zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wśród 

których wyróżnia się: 
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 styl życia - ok. 50 % udziału, 

 środowisko fizyczne (naturalne oraz te tworzone przez człowieka) i społeczne życia, 

pracy, nauki  - ok. 20%, 

 czynniki genetyczne (dziedziczenie, predyspozycje wrodzone, cechy systemu 

immunologicznego)  - ok. 20%, 

 działalność służby zdrowia  - ok. 10%. 

Do ważnych przesłanek zachowania zdrowia należą także warunki społeczno - ekonomiczne.  

Ochrona zdrowia psychicznego rozpatrywana jest więc jako strategia zdrowego stylu życia, 

której niejako twórcą jest każdy człowiek, za którą jesteśmy odpowiedzialni my sami, a nie 

tylko system  opieki zdrowotnej. Wizja ta uświadamia nam konieczność:  

 zmiany sposobu myślenia o tym, kto jest odpowiedzialny za zdrowie jednostki i 

społeczeństwa, 

 wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie, poprzez modyfikację zachowań i stylu 

życia. 

W ochronie zdrowia psychicznego przywiązuje się ogromną wagę do jednostkowej 

odpowiedzialności za zdrowie człowieka. 

Dokonujemy w codziennym życiu wyborów, które bądź szkodzą zdrowiu, bądź je 

wspomagają. 

Promocja zdrowia jest więc procesem zmierzającym do zachowania zdrowia. Działania 

promocyjne i profilaktyczne często w mniejszym lub większym stopniu zachodzą na siebie.  

Profilaktyka jest jedną z procedur ingerowania w rzeczywistość społeczną i świadomość 

kształtowania rozwoju tej rzeczywistości.  

Celem głównym: jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym. 

Celami szczegółowymi są: 

1. W zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym: 

 upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, 

 kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, 

 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia 

psychicznego, 

 poczucie bezpieczeństwa w życiu społecznym i rodzinnym. 

2. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w życiu codziennym.  
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Podstawowym zadaniem tego Programu jest to, aby ochrona zdrowia psychicznego stała się 

czynnikiem integrującym wszystkie środowiska lokalne.  

Głównymi adresatami przedsięwzięć i inicjatyw zmierzających do poprawy stanu zdrowia 

psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym są: 

 wszyscy mieszkańcy Gminy Bojszowy, 

 stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy 

Bojszowy, 

  placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy. 

 

Zachowania zdrowotne przejawiają się wskutek np. wzorów rodzinnych, tradycji, mody, 

niewiedzy, przyzwyczajenia, itp. Stąd działania zawarte w Gminnym Programie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego zostały tak sformułowane, by położyć nacisk na działania 

zapobiegawcze, dotyczące w szczególności profilaktyki przeciwdziałające zachowaniom 

szkodliwym dla zdrowia psychicznego i fizycznego.  

Analiza SWOT 

Mocne strony  Słabe strony 
 

 wykształcona kadra realizująca 

zadania związane z ochroną zdrowia 

psychicznego 

 zasoby instytucjonalne –  

Środowiskowy Dom Samopomocy, 

Warsztat Terapii Zajęciowej, 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna, 

 dostępność usług pomocy społecznej 

w środowisku - specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, praca socjalna 

 dostęp do zajęć profilaktycznych  

i terapeutycznych 

 dostęp do specjalistów psychologów 

(Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna, 

szkoły) 

 ograniczenia ilościowe osób chętnych 

do skorzystania z różnych form 

pomocy (Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Warsztat Terapii 

Zajęciowej, terapia, konsultacje) 

 niewystarczająca ilość miejsc pracy 

dla osób niepełnosprawnych 

  niechęć Zakładów Pracy Chronionej 

do zatrudnienia osób psychicznie 

chorych 

 brak bazy lokalowej do rozwijania 

działalności na rzecz osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

 brak placówki specjalistycznej dla 

dzieci i młodzieży  

 niski poziom świadomości społecznej 

na temat osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

  zbyt późna wykrywalność zaburzeń 

psychicznych  

 ubóstwo osób niepełnosprawnych 

 brak wsparcia ze strony rodziny 

(rodziców) w procesie leczenia oraz 

prawidłowym funkcjonowaniu  
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w środowisku społecznym osoby 

chorej 

 długi okres oczekiwania na badanie  

i wydanie opinii w Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna 

 brak lekarza psychiatrii dziecięcej 

 długi okres oczekiwania na 

psychoterapię, terapię małżeńską 

 brak ofert dla osób w wieku 

emerytalnym 

 brak Zakładu Aktywności Zawodowej 

na terenie powiatu 

 brak kompleksowego systemu 

wsparcia dla rodzin  

 niedostateczna ilość materiałów 

informacyjnych (ulotek, broszur)  

 rosnąca liczba osób z zaburzeniami 

psychicznymi z występującym 

problemem uzależnień 

 brak wyodrębnionej grupy 

terapeutycznej dla  młodzieży i kobiet 

 bark możliwości przeprowadzenia 

badania psychiatrycznego w miejscu 

zamieszkania 

 brak mieszkań chronionych na terenie 

powiatu 

 brak hostelu dla osób po odbytym 

leczeniu w szpitalu na terenie powiatu 

 

Szanse Zagrożenia 
 

 możliwość pozyskiwania środków  

z UE oraz budżetu państwa na 

realizację zadań 

 wykorzystywanie lokalnych 

zasobów 

 prawidłowy przepływ informacji w 

zakresie problemu uzależnień 

 podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych przez kadrę instytucji 

 i organizacji realizujących zadania z 

zakresu ochrony zdrowia 

psychicznego  

 

 długi okres oczekiwania na terapię 

 niechęć do współpracy ze strony 

rodziny 

 rosnąca liczba dysfunkcji w rodzinach 

 rosnąca liczba uzależnień zwłaszcza 

wśród młodzieży 

 niedostateczna ilość środków 

finansowych 

 niewystarczająca liczba szkoleń dla 

rodziców i nauczycieli 

 niedostateczna współpraca instytucji 

 i organizacji 

 problemy z rozliczeniem pacjenta  

w Narodowym Funduszu Zdrowia 

 zbyt duże obciążenie kadr związane  
z  uzupełnianiem wymaganej 

dokumentacji 
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REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 – 2020 

 

Skuteczność realizacji  tak obszernego Programu wymaga zapewnienia określonych 

warunków, w tym szczególnie: 

1. Upowszechnienia celów i zadań Programu. 

2. Przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych, dostosowanych do potrzeb 

różnych grup ludności.  

3. Opracowania szczegółowych programów i harmonogramu działań przez wszystkich 

uczestników realizacji Programu i zapewnienia odpowiednich środków finansowych 

w swoich budżetach przez jednostki odpowiedzialne za realizację zadań.  

4. Nadanie priorytetu problematyce ochrony zdrowia psychicznego i różnym 

przedsięwzięciom środków na wdrożenie projektów promocji zdrowia psychicznego i 

edukacji zdrowotnej na  poziomie lokalnym. 

5. Zapewniania odpowiednich środków na wdrożenie projektów promocji zdrowia 

psychicznego i edukacji zdrowotnej na poziomie lokalnym. 

 

Zadania priorytetowe dotyczące promocji zdrowia psychicznego dla Gminy Bojszowy 

to: 

1. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 

2. Promocja zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych. 

 

Cele, zadania i działania w ramach programu 

 

Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

Cele szczegółowe: 

1.1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i 

stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.  

 

Zadania: 

a) opracowanie materiałów informacyjno - edukacyjnych na temat promocji zdrowia 

psychicznego dla dzieci i młodzieży, 
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Realizator/Współrealizator : 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

 Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 

 Urząd Gminy Bojszowy 

 Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bojszowach 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

Liczba opracowanych  materiałów informacyjno -  edukacyjnych w danym roku. 

 

 

b) organizowanie zajęć i pogadanek z udziałem specjalisty z zakresu zdrowia 

psychicznego  

 

Realizator/Współrealizator:  

 Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 

 Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Bojszowy 

 

Okres realizacji 

2016 – 2020 

 

Wskaźnik 

Liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w poszczególnych zajęciach w danym roku 

Liczba pogadanek, zajęć w danym roku 

 

c) podnoszenie świadomości środowiska lokalnego na temat zdrowia psychicznego 

poprzez : kolportaż opracowanych materiałów 

 

Realizator/ Współrealizator: 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 

 Urząd Gminy Bojszowy 

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

Liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjno - edukacyjnych w danym roku. 

 

1.2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

 

Zadania  

a) wczesna identyfikacja zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży, kierowanie  na 

badania do Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego 

 

Realizator/Współrealizator 

 placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Bojszowy 

 

Okres realizacji 

2016 - 2020  

 

Wskaźnik 

Liczba osób skierowanych na konsultacje w danym roku 

 

b) porady i konsultacje dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi 

 

Realizator/Współrealizator: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, 

  Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 
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 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Punkt Konsultacyjny 

 Punkt Interwencji Kryzysowej 

 

Okres realizacji 

2016 - 2020  

 

Wskaźnik 

Liczba osób które skorzystały z porad specjalistów w danym roku 

 

c) realizacja Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w   Rodzinie 

 

Realizator/Współrealizator: 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Okres realizacji 

2016 - 2019 

 

Wskaźnik 

Opracowany program 

 

d) wsparcie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

 

Realizator/Współrealizator: 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

Wskaźnik 

Liczba Niebieskich Kart 

 

e) realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki 
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Realizator/Współrealizator: 

Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy  

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

1.3. Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Zadania 

a) zapewnienie wsparcia umożliwiającego ludziom zaburzonym psychicznie pełne 

uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społeczności. 

 

Realizator/Współrealizator: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach,  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

 Liczba uczestników działań w danym roku (m.in. liczba dzieci uczestniczących w 

wyjazdach na obozy, w zajęciach  Placówki Wsparcia Dziennego) 

  Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach artystycznych w Placówce Wsparcia 

Dziennego 

 Liczba zorganizowanych imprez, spotkań dla społeczność lokalnej, w tym osób z 

zaburzeń 

 

 

b) realizacja programów skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży zaburzonych 

psychicznie 

 

Realizator/Współrealizator: 
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Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Bojszowy 

 

 Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

 Liczba dzieci  i młodzieży uczestniczących w zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego  

 Liczba zrealizowanych programów 

 

1.4.  Organizacja systemu poradnictwa pomocy w stanach kryzysu psychicznego 

 

Zadania 

a) działania osłonowe pomocy społecznej zapewniające bezpieczeństwo socjalne ofiarom 

przemocy domowej 

 

Realizator/Współrealizator: 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

 

Okres realizacji 

2016 – 2020 

 

Wskaźnik  

 Liczba Niebieskich Kart w danym roku,  

 Liczba objętych osób pracą socjalną 

 

b)  realizacja działań nastawionych na umiejętności wychowawcze rodziców oraz 

poprawę w zakresie pełnienia ról społecznych 

 

Realizator/Współrealizator: 

 Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
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Okres realizacji 

2016 - 2020  

 

Wskaźnik 

 Liczba uczestników w danym roku biorących udział w kursach czy szkoleniach 

 Liczba zorganizowanych kursów, szkoleń dla rodziców 

 Liczba udzielonych konsultacji i porad dla rodziców  

 

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: 

2.1. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego  

 

Zadania 

a) współpraca  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ze służbami 

opieki psychiatrycznej oraz lekarzem  rodzinnym 

 

Realizator/Współrealizator: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach,  

 

Okres realizacji 

2016 -  2020 

 

Wskaźnik 

Liczba osób skierowanych na  konsultacje w danym roku 

 

 

Zadania 

b) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
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Realizator/Współrealizator: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach  

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

Liczba osób które skorzystają z tej formy pomocy w danym roku 

 

c)  zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, pomoc finansowa dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

 

Realizator/Współrealizator 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach  

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

Liczba osób, które skorzystały w danym roku z różnych form wzmacniania funkcjonowania 

społecznego i zawodowego 

 

 

d) upowszechnianie informacji o dostępnych formach opieki zdrowotnej, wsparcia 

pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Realizator/Współrealizator: 

 Urząd Gminy w Bojszowach 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

 Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 

 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Bojszowy 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
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Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

Liczba opublikowanych informatorów  

 

e) Szkolenie dla osób realizujących program 

 

Realizator/Współrealizator: 

 Urząd Gminy w Bojszowach 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

  Placówki oświatowe z terenu Gminy Bojszowy 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Okres realizacji 

2016 - 2020 

 

Wskaźnik 

Liczba zorganizowanych szkoleń, kursów 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Działania podejmowane w ramach realizacji programu, związanych z osiąganiem 

wyznaczonych celów,  finansowane będą ze środków budżetu gminy, ochrony zdrowia. 

Przewiduje się również współudział w  finansowaniu działań ze środków pozabudżetowych 

pozyskanych z innych źródeł. 

 

MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU 

 

Monitorowanie odbywać się będzie na podstawie osiąganych wskaźników, w oparciu  

o informacje  uzyskiwane od realizatorów poszczególnych działań. 
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Koordynatorem Programu Ochrony  Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bojszowy jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach. 
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