
Sprawozdanie 
z realizacji w 2021 
roku „Programu 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego 
Powiatu 
Kieleckiego na lata 
2018-2022" 



Wstęp 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, Powiat Kielecki 

był zobowiązany do opracowania, realizacji, koordynowania i monitorowania powiatowego 

programu ochrony zdrowia psychicznego. 

Po konsultacjach z inicjatywy Wydziału „ZP" Zarząd Powiatu w Kielcach Uchwałą 

Nr 172/203/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. powołał Zespół, który opracował projekt 

„Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022". 

Rada Powiatu w Kielcach w dniu 5 marca 2018 r. przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/21/2018 

„Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022". 

W dniu 28 października 2020 r. Uchwałą Nr 150/328/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach podjął 

decyzję o zmianie składu lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu. 

W skład Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022 weszły następujące osoby: 

1. Stefan Bąk- Przewodniczący Zespołu- Członek Zarządu; 

2. Beata Bakalarz- Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii; 

3. Hanna Cedro - Stowarzyszenie Osób Wspierających Niepełnosprawnych i Chorych 
Psychicznie im. św. Brata Alberta; 

4. o. Paweł Chmura- Klasztor Franciszkanów Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków 
Psychoaktywnych „San Damiano"; 

5. Anna Florczyk - Bielna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; 

6. Irena Gmyr- Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kielcach; 

7. Joanna Grela- Bąk- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Kielcach; 

8. Karolina Hanszke - Szpital Powiatowy w Chmielniku; 

9. Sabina Kaczmarczyk- Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Kielcach; 

10. Magdalena Karwat- Kasińska- Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; 

11. Arieta Kempka- Klasztor Franciszkanów Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków 
Psychoaktywnych „San Damiano"; 
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12. Jerzy Kulpiński- Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Otwarte Serca" w Łagiewnikach; 

13. Marta Nowak- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku; 

14. Beata Osmólska- Kaleta- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Piekoszowie; 

15. Aleksandra Oławska- Szymańska- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy; 

16. Anna Piotrowska- Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach; 

17. Karolina Piłat- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie; 

18. Elżbieta Pląder- Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy; 

19. Lidia Świeboda- Toborek- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach; 

20. ks. Łukasz Zygmunt- Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. 

Program obejmuje propozycje planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego, 

diagnozę aktualnego stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Kieleckiego oraz cele polityki 

zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 

Głównym celem dokumentu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. 

Cele szczegółowe Programu zawierają zadania z zakresu : 

A. Upowszechniania środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej; 

B. Upowszechniania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego; 

C. Aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi; 

D. Skoordynowania dostępnych form opieki i pomocy; 

E. Udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom 

i nauczycielom. 

Działania przedstawione w Programie są zgodne z celami i zadaniami określonymi 

w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, przewidzianymi 

do realizacji dla powiatów i gmin. 

W ramach monitoringu Programu w okresach rocznych Zespół koordynujący realizację 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022 ma 

obowiązek przedłożyć Zarządowi Powiatu w Kielcach sprawozdanie z jego realizacji. 
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Realizacja celów i zadań określonych w ,,Programie Ochrony 

Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022" 

w 2021 roku. 

CEL GŁÓWNY 

ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
WIELOSTRONNEJ OPIEKI ADEKWATNEJ DO ICH POTRZEB. 

Cel szczegółowy A. 

Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej. 

Zadanie 1 

Opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności 

w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym 

rozwoju CZP oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży 

w powiecie. 

Zadanie jest realizowane poprzez „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Kieleckiego na lata 2018-2022 ", który został przyjęty przez Radę Powiatu w Kielcach 

Uchwałą Nr XXXIV/21/2018 w dniu 5 marca 2018 r. 

Cel szczegółowy B. 

Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. 

Zadanie 1 

Aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, 

stacjonarnej, samopomocy środowiskowej. 

Zadanie 2 

Wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi form 

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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Zadanie 3 

Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

Wiodącym i realizującym tą część PROGRAMU w 2021 r. było Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach. Sprawozdanie z ww. zadań zostało przekazane przez 

jednostkę i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. 

Cel szczegółowy C. 

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadanie 1 

Zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego 

i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadanie 2 

Prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadanie 3 

Zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

powiatowych urzędów pracy (PUP). 

Wiodącym i realizującym tą część PROGRAMU w 2021 r. był Powiatowy Urząd Pracy 

w Kielcach. Sprawozdanie z ww. zadań zostało przekazane przez jednostkę i stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania. 

Cel szczegółowy I). 

Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy. 

Zadanie 1 

Powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu; 

skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację samorządu powiatu 

i placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz 

pozarządowych organizacji samopomocowych. Zarząd Powiatu w Kielcach zapewni 

działaniom Zespołu niezbędną pomoc administracyjną. 
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Zespół Koordynujący Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Kieleckiego na lata 2018-2022 został powołany Uchwałą Nr 172/203/2017 Zarządu 

Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2017 r. ze zmianami w Uchwale Nr 150/328/2020 

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 października 2020 r. 

Zadaniem Zespołu jest realizacja, koordynacja i monitorowanie Programu. 

Zadanie 2 

Opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, 

zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych, medycznych 

i społecznych świadczeń CZP. 

Zadanie jest realizowane poprzez „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Kieleckim na lata 2018-2022". 

PROGRAM przygotował Zespół, następnie został z nim zapoznany Zarząd Powiatu 

w Kielcach. Projekt poddano konsultacjom społecznym. 

PROGRAM został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/21/2018 Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 5 marca 2018 r. 

Zadanie 3 

Realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego. 

Program jest realizowany, koordynowany i monitorowany. Realizatorzy Programu 

przesyłali do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej sprawozdania z zakresu 

zrealizowanych zadań Programu za 2021 r. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną 

i związanymi z nią obostrzeniami w 2021 r. nie odbyło się posiedzenie Zespołu 

koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego 

na lata 2018-2022. 

Zadanie 4 

Przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa 

aktualizowanego corocznie przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w wersji papierowej lub elektronicznej). 
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W ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 

2018-2022 " Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

przygotował przewodnik, który informuje o lokalnie dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Przewodnik zawiera spis placówek świadczących pomoc osobom z zaburzeniami psychicz

nymi oraz ich rodzinom na terenie Powiatu Kieleckiego. Jest bazą danych o instytucjach 

udzielających pomocy medycznej i psychologicznej. Informuje o jednostkach organizacyj

nych pomocy społecznej, instytucjach zajmujących się orzecznictwem, poradnictwem zawo

dowym a takie organizacjach pozarządowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicz

nymi na terenie powiatu kieleckiego. 

W 2021 r. po konsultacjach udostępniono go w formie papierowej i elektronicznej 

mieszkańcom Powiatu Kieleckiego oraz Zespołowi koordynującemu realizację Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022. Ponadto został 
r 

przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a także do 

Urzędów Miast i Gmin/ Gmin Powiatu Kieleckiego. 

Cel szczegółowy E. 

Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom 

i nauczycielom. 

Zadanie 1 

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przez 

udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zadanie 2 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

Wiodącym i realizującym tą cześć PROGRAMU w 2021 r. był Wydział Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach. Sprawozdanie z ww. zadań zostało 

przekazane przez ww. wydział i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania. 
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W 2021 r. z działań zawartych w „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Kieleckiego na lata 2018-2022" skorzystało 11 842 osób. 

Lp. Cel szczegółowy Realizator Ilość osób 

1. Upowszechnianie zróżnicowanych 

form pomocy i oparcia społecznego 

PCPR w Kielcach 1 763 

2. Aktywizacja zawodowa osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

PUP w Kielcach 31 

3. Udzielanie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego uczniom, rodzicom 

i nauczycielom 

Powiatowe jednostki 

oświatowe 

10 030 

4. Razem 11842 

Odbiorcami Programu były osoby z dysfunkcją psychiczną, ich rodziny, przedstawiciele 

NGO, pracownicy samorządowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych realizujących 

zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, pracownicy służby zdrowia a także Zespół 

koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na 

lata 2018-2022. 

PODSUMOWANIE 

Monitorowanie przebiegu realizacji Programu w 2021 r. odbyło się w oparciu 

o pozyskane informacje od podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie. 

Z badań przeprowadzonych przez UCE RESEARCH i SYNO Poland wśród 1026 

dorosłych Polaków w drugim i trzecim tyg. lutego 2021 r. wynika, że ponad 42% osób uważa, 

że ich zdrowie psychiczne się pogorszyło z powodu pandemii korona wirusa. (Źródło: Puls 

Medycyny). 

Około połowa badanych twierdziła, że źle znosi izolację społeczną i to głównie osłabia 

ich kondycję psychiczną. Blisko 80% osób będących w gorszym stanie nie miało ich przed 

wybuchem epidemii. 
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Badanie wykazało, że ponad 40% ankietowanych zaobserwowało u siebie pogorszenie 

zdrowia psychicznego podczas tzw. pierwszej i drugiej fali pandemii. 

Na podstawie powyższych wyników można wnioskować, że cała sytuacja związana 

z pandemią jest przyczyną osłabienia kondycji psychicznej Polaków w tym dzieci i młodzieży. 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, osoby zmagające się z ww. problemem powinny poważnie 

rozważyć skorzystanie z pomocy psychologa lub psychoterapeuty. 

Rozpoczęte w 2020 r. zdalne nauczanie, które było kontynuowane w 2021 r. oraz izolacja 

od rówieśników, nasiliły wśród młodych ludzi stres, strach o przyszłość oraz depresje. 

Wg informacji otrzymanych od p. Aleksandry Oławskiej- Szymańskiej, Członka Zespołu 

koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Kieleckiego na lata 2018-2022, największym problemem w zakresie opieki psychiatrycznej dla 

dzieci i młodzieży są niedobory psychiatrów i psychologów dziecięcych, długie terminy 

oczekiwania na wizytę szczególnie pierwszorazową oraz brak w województwie placówek 

zajmujących się kompleksową terapią dziecka i rodziny. 

W tej kwestii bardzo ważne jest wczesne wykrywanie i leczenie problemów dotyczących 

dysfunkcji psychicznej w najbardziej zagrożonych grupach. Pomocnym byłoby też wsparcie 

dostępu do psychologów szkolnych oraz wprowadzenie edukacji zapobiegania i radzenia sobie 

w sytuacjach kryzysowych. Należy również wspomnieć o wsparciu dla 

szpitali psychiatrycznych w szczególności oddziałów dla dzieci i młodzieży z uwagi na liczbę 

samobójstw oraz prób samobójczych wśród młodych ludzi w krajach Unii Europejskiej. 

Opracował: 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Kielce, ....maja 2022 r. 

Przewodniczący 

Zespołu koordynującego realizację 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022 
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Załącznik nr 1 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy B: Upowszechnianie Zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

Lp. Cele 
szczegółowe 

Zadania Planowane zadania Realizatorzy Źródła 
finansowania 

Wskaźniki Termin 
realizacji 

1. Zapewnienie 
osobom 
niepełnospra 
-wnym 
pełnego 
dostępu do 
rehabilitacji 
społecznej 
i zawodowej. 

Wspieranie 
finansowe 
projektów 
organizacji 
pozarządowych 
służących 
rozwojowi form 
oparcia 
społecznego dla 
osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Realizacja programów 
finansowanych ze środków PFRON 
mających na celu wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, zawodowym 
i w dostępie do edukacji. 

PCPR 
w Kielcach 

Środki PFRON 
Aktywny 
samorząd: 
Moduł I, 
Moduł II. 

! 

Liczba osób 
niepełnosprawnych, 
które korzystały 
z dofinansowania 
w ramach: 
Aktywny samorząd: 
Moduł 1-121 osób; 
w tym 2 osoby z 
orzeczeniem 02-P 
oraz 13 osób z 
orzeczeniem 01-U 
Moduł II - 90 osób 
w tym 3 osoby z 
orzeczeniem 02-P. 

2021 

Tworzenie nowych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, obejmujących 
osoby niepełnosprawne 
z gmin, gdzie nie ma tej formy 
rehabilitacji i zwiększanie liczby 
uczestników w istniejących WTZ. 

PCPR 
w Kielcach 

Nie dotyczy Nie utworzono 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. 

2021 

Zwiększenie 
udziału 

Realizacja projektów dotyczących 
aktywizacji i/lub integracji osób 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze unijne Ilość projektów 
w których 

2021 
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Załącznik nr 1 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy B: Upowszechnianie Zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

zagadnień 
pomocy 
osobom 
z zaburzeniami 
psychicznymi 
w działalności 
powiatowych 
centrów 
pomocy 
rodzinie. 

niepełnosprawnych, 
współfinansowanych ze środków 
europejskich w ramach Programów 
Operacyjnych: 
- Projekt „Centrum Usług -
Współpraca na rzecz społeczności 
lokalnej". 
Okres realizacji: 01.02.2019 r. -
31.12.2021 r. 

Jedną z grup docelowych są osoby 
niepełnosprawne /niesamodzielne. 

W projekcie utworzono: 
I. Centrum Usług - miejsce 
organizacji indywidualnego 
i grupowego poradnictwa 
specjalistycznego oraz koordynacji 
zaplanowanych w projekcie 
działań, w którym realizowano: 
1. Specjalistyczne wsparcie 
w formie dyżurów, również 
w lokalach udostępnionych 
na terenie gmin partnerskich oraz 
w miejscu zamieszkania 
uczestników projektu: 

uczestniczą osoby 
niepełnosprawne, 
współfinansowanych 
ze środków 
europejskich: 1. 

Liczba 
uczestniczących 
w nim osób 
niepełnosprawnych: 
295, 
w tym łącznie osoby 
z symbolem 
dysfunkcji (P,U,C) -
59 osoby. 
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Załącznik nr 1 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy B: Upowszechnianie Zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

a) psychologiczne - 2 
psychologów udzieliło wsparcia 
186 osobom, 

b) prawne - 72 godzin (19 osób), 
c) pedagogiczne - 100 godzin (31 

osoby), 
d) konsultacje terapeuty ds. 

uzależnień - 50 godzin (23 
osoby), 

e) konsultacje terapeuty 
rodziny/psychoterapeuty - 60 
godzin (22 osoby), 

f) konsultacje i terapia 
logopedyczna - 150 godzin (52 
osób). 

2. Telefoniczne poradnictwo 
specjalistyczne. Linia telefoniczna 
obsługiwana przez terapeutę 
rodzin/ psychoterapeutę/ pedagoga 
w każdy wtorek i piątek. W ramach 
poradnictwa udzielono 60 porad. 
3. Organizacja indywidualnego 
wsparcia dla uczestnika z chorobą 
Autyzmu - 46 godzin. 

Ponadto do uczestników 
niepełnosprawnych/ 
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niesamodzielnych realizowano 
działania ujęte w zadaniu: 

II. Aktywizacja społeczna 
i zdrowotna osób 
niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych 
Nadrzędnym celem planowanego 
w ramach zadania wsparcia jest 
rozwój zdeinstytucjonalizowanych 
form opieki świadczonych na 
poziomie lokalnych społeczności 
umożliwiających osobom 
niesamodzielnym/niepełnospraw
nym pozostanie w środowisku 
lokalnym i zapobieganie 
umieszczenia tych osób w 
zakładach stacjonarnych: 
1. Organizacja usług opiekuńczych 

środowiskowych. 
2. Organizacja usług opiekuńczych 

sąsiedzkich. 
3. Organizacja usług asystenckich 

- zaangażowanie 2 Asystentów 
Osoby 
Niepełnosprawnej/Asystentów 
Osobistych Osoby 
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Niepełnosprawnej, łącznie 13 
osób niepełnosprawnych 
z terenu gmin: Bodzentyn, 
Mniów, Strawczyn. 

4. Organizacja Teleopieki osób 
niepełnosprawnych/ 
niesamodzielnych mieszkańców 
partnerskich gmin. 

5. Uruchomienie 4 wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego na 
terenie gmin: Łopuszno i Mniów 
Chęciny i Bodzentyn. 

6. Prowadzono zajęcia 
usprawniająco - rehabilitacyjne 
w miejscu zamieszkania 
uczestniczących w projekcie 
osób niepełnosprawnych 
i niesamodzielnych. 
Zrealizowano 790 godzin zajęć 
dla 32 osób. 

7. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach oraz 
Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Daleszycach organizowało 
dowozy do ośrodków wsparcia 
dziennego, placówek 
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zdrowotnych i innych 
podmiotów dla osób 
ni epełno sprawnych 
poruszających się na wózkach. 

8. Prowadzono grupy wsparcia 
(comiesięczne spotkania) dla 
opiekunów faktycznych 
niepełnosprawnych dzieci 
uczestniczących w projekcie 
z gminy Pierzchnica. 

9. Dofinansowano działania 
skierowane na likwidację barier 
funkcjonalnych, w tym: 
technicznych 
i architektonicznych w miejscu 
zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej - 2 osoby. 

10. Zorganizowano 5 wyjść 
kulturalno-rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. Uczestnicy 
zwiedzali Europejskie Centrum 
Bajki w Pacanowie, Osadę 
Świętokrzyską w Hucie 
Szklanej, wzięli udział 
w zajęciach z onoterapii 
w Osiołkowie 
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w Baszowicach gm. Nowa 
Słupia oraz wspólnym wyj ściu 
do kina Helios i na pływalnię 
w Starachowicach. 

W związku z sytuacją kryzysową 
w jakiej znalazły się osoby 
niepełnosprawne i ich otoczenie na 
skutek epidemii COVID 19, 
kontynuowana była dodatkowa 
pomoc specjalistyczna, której 
celem jest poprawa jakości 
codziennego funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnością i ich 
otoczenia w radzeniu sobie 
z ograniczeniami jakie pojawiają 
się w związku z epidemią. 
Realizowane było dodatkowe 
wsparcie w postaci pomocy 
psychologa oraz interwenta 
kryzysowego/ psychoterapeuty dla 
osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodzin poszkodowanych w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami 
zakaźnymi. 
W związku z powyższym PCPR 
w Kielcach realizowało pomoc 

PCPR 
w Kielcach 

Środki PFRON 
Moduł IV 
35.362.25 

Liczba osób objętych 
wparciem wyniosła 
241 a członków ich 
rodzin 125. 

01.06. 
2021 do 
31.12. 
2021 
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w zakresie udzielania poradnictwa 
specj alistycznego: 
psychologicznego, 
psychoterapeutycznego, 
interwencyjnego w formie: 
• telefonicznej, zostały 

udostępnione dwa numery 
telefonów od poniedziałku do 
soboty w godzinach 8-19, 

• indywidualnej, w postaci wizyt 
w miejscu zamieszkania 
beneficjenta z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. 

Proponowana pomoc dostosowana 
była do indywidualnych potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
i ich otoczenia, realizowana była 
poprzez: 
• jednorazowe wsparcie polegające 

na zidentyfikowaniu 
i zaproponowaniu konkretnego 
rozwiązania, 

• kilkurazowe poprzedzone 
diagnozą i zaplanowaniem 
kolejnych etapów oraz wspieranie 
osób niepełnosprawnych 
w poradzeniu sobie z problemem. 
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Specjaliści udzielający wparcia 
prowadzili karty poradnictwa, 
w których zapisywane były 
najważniejsze informacje dotyczące 
udzielonego wsparcia. 
Pomoc skierowana została do 
poszczególnych osób, byli to 
dorośli, młodzież i dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz 
członkowie ich rodzin, którzy 
w związku z ograniczeniami 
i utrudnionym dostępem do 
specjalistycznych form wsparcia 
przeżywają różnego rodzaju 
kryzysu. 
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PCPR udzielał pomocy 
psychologicznej, 
psychoedukacyjnej, interwencji 
kryzysowej w formie: 

- telefonicznej (telefon stacjonarny 
oraz dodatkowe numery telefonów 
komórkowych), 

- indywidualnej (w siedzibie PCPR 
lub w miejscu pobytu beneficjenta 
z zachowaniem reżimu 
sanitarnego). 

Specjaliści - psychologowie i 
terapeuta zatrudnieni przez PCPR 
w Kielcach (umowa o pracę oraz 
umowa zlecenie) posiadają 
kwalifikacje zawodowe oraz 
wieloletnie doświadczenie 
w zakresie psychologii, interwencji 
kryzysowej oraz psychoterapii. 
Obejmowali wsparciem 
mieszkańców powiatu w kryzysach 
zdrowia psychicznego. 
Obsługiwane były dwie linie 
interwencyjne. 

PCPR Kielce Środki własne 
oraz 
środki PFRON. 

Liczba porad 
specjalistycznych dla 
mieszkańców 
powiatu kieleckiego 
wynosiła 1085. 

2021 
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Jak co roku PCPR zorganizował 
kolejną edycję Programu 
korekcyjno- edukacyjnego dla 
osób z zaburzeniami zachowania, 
nie radzących sobie z emocjami, 
stosującymi przemoc. W 2021 r. 
uczestniczyło w nim 26 osób. 
Beneficjenci odbyli 145 godzin 
psychoedukacji mającej na celu 
poprawę kondycji psychicznej 
(zgłaszających się osób, jak i ich 
rodzin). 

PCPR Kielce Dotacja 
Rządowa 
Ministerstwa 
Pracy i Polityki 
Społecznej. 

W Programie 
korekcyjno-
edukacyjnym 
uczestniczyło 26 
osób. 
Beneficjenci odbyli 
145 godzin 
psychoedukacji. 

2021 
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Realizacja zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej w oparciu 
o środki PFRON w zakresie 
turnusów rehabilitacyjnych, zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, 
dofinansowania do sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych, likwidacji 
barier funkcjonalnych w związku 
z potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

PCPR 
w Kielcach 

Środki PFRON Liczba osób, które 
uzyskały 
dofinansowania ze 
środków PFRON 
- turnusy 
rehabilitacyjne 167 
osób w tym 10 osób 
z 02-P oraz 6 osób 
z 01- U 
- sprzęt 
rehabilitacyjny 
i przedmioty 
ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

520 osób w tym 30 
osób z 02-P oraz 20 
osób 01-U 
- sport, kultura, 
rekreacji i turystyki 
15 osób 
- bariery 
architektoniczne 28 
osób w tym 4 osoby 
z 02-P oraz 1 osoba 
01-U 
- bariery techniczne 
40 osób w tym 4 

2021 
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osoby z 02-P oraz 2 
osoby z 01-U 
-bariery w 
komunikowaniu się 
6 osób z 02-P oraz 7 
osób z 01-U. 

2. Upowszech
nianie 
wiedzy 
i form 
pomocy na 
rzecz 
niepełno
sprawności. 

Wspieranie 
finansowe 
projektów 
organizacji 
pozarządowych 
służących 
rozwojowi form 
wsparcia dla 
osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Przygotowanie i wydawanie 
informatorów, broszur, ulotek dla 
osób niepełnosprawnych. 
Przygotowanie i wydanie 
Informatora dla Osób z 
Niepełnosprawnościami. 

PCPR 
w Kielcach 

Środki PFRON Ilość publikacji - 1 
ulotka dot. programu 
„Aktywny 
samorząd" wersja 
elektroniczna 
dostępna na stronie 
BIP PCPR Kielce 
oraz Facebook PCPR 
Kielce. Ponadto 
papierowa wersja 
została przesłana do 
19 gmin Powiatu 
Kieleckiego; 

2021 
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PCPR 
w Kielcach 

Środki unijne Ilość publikacji - 1 
informator dla osób 
niepełnosprawnych 
wydany w ramach 
Projektu „Centrum 
Usług - Współpraca 
na rzecz 
społeczności 
lokalnej" - wersja 
elektroniczna 
dostępna na stronie 
PCPR Kielce oraz 
Facebook PCPR 
Kielce. Ponadto 
papierowa wersja 
została przekazana 
do: 19 gmin Powiatu 
Kieleckiego poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych, 
placówek ZUS oraz 
organizacji i 
stowarzyszeń 
działających na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych. 

2021 
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Zwiększenie 
udziału 
zagadnień 
pomocy 
osobom 
z zaburzeniami 
psychicznymi 
w działalności 
powiatowych 
centrów 
pomocy 
rodzinie. 

Dostęp do bezpłatnej pomocy 
w formie poradnictwa 
specjalistycznego świadczonego 
przez prawników, psychologów, 
terapeutów, doradców zawodowych 
i innych specjalistów. 

PCPR 
w Kielcach 

Środki własne 

Fundusze unijne 

Liczba udzielonych 
porad: 106 godz. 
Liczba udzielonych 
porad w ramach 
projektów unijnych : 
„Centrum Usług -
Współpraca na rzecz 
społeczności 
lokalnej". 
Specjalistyczne 
wsparcie w formie 
dyżurów, również 
w lokalach 
udostępnionych 
na terenie gmin 
partnerskich oraz 
w miejscu 
zamieszkania 
uczestników 
projektu: 
• psychologiczne -

2 psychologów 
udzieliło 
wsparcia -186 
uczestnikom 
w tym - 6 os. 
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z zaburzeniami 
psychicznymi, 

• konsultacje 
terapeuty 
rodziny/psychoter 
apeuty - 60 godz. 
(31 osób), w tym 
1 os. z 
zaburzeniami 
psychicznymi, 

• konsultacje 
i terapia 
logopedyczna -
550 godzin (52 
osoby), w tym 15 
os. z 
zaburzeniami 
psychicznymi. 

Telefoniczne 
poradnictwo 
specjalistyczne. 
Linia telefoniczna 
obsługiwana przez 
terapeutę rodzin/ 
psychoterapeutę/ 
pedagoga w każdy 
wtorek i piątek. 
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W ramach 
poradnictwa 
udzielono 60 porad. 

3. Zwiększenie 
dostępu do 
usług 
asystenckich, 
zdrowotnych 
i rehabilita
cyjnych. 

Aktualizacja 
poszerzenia, 
zróżnicowania 
i unowocześ
nienia pomocy 
i oparcia 
społecznego 
dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi 
w zakresie 
pomocy: 
bytowej, 
mieszkaniowej 
stacjonarnej 
samopomocy 
środowiskowej 

Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i ortopedycznego 
dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach projektu unijnego 
„Centrum Usług - Współpraca na 
rzecz społeczności lokalnej" 
utworzono wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego na terenie 
partnerskich gmin Łopuszno 
Mniów, Bodzentyn i Chęciny. 
Zakupiono podstawowy sprzęt 
(balkoniki, łóżka rehabilitacyjne, 
wózki inwalidzkie, aparat tlenowy, 
podnośniki dla osób 
niepełnosprawnych). 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze unijne Uruchomienie 
działalności 
wypożyczalni 
sprzętu 
rehabilitacyjnego- 4. 

2021 3. Zwiększenie 
dostępu do 
usług 
asystenckich, 
zdrowotnych 
i rehabilita
cyjnych. 

Aktualizacja 
poszerzenia, 
zróżnicowania 
i unowocześ
nienia pomocy 
i oparcia 
społecznego 
dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi 
w zakresie 
pomocy: 
bytowej, 
mieszkaniowej 
stacjonarnej 
samopomocy 
środowiskowej 

Organizacja i świadczenie usług 
asystenckich. W ramach projektu 
unijnego „Centrum Usług -
Współpraca na rzecz społeczności 
lokalnej" (CU). Zatrudniono 2 
osoby, które świadczyły usługi 
asystenckie do końca maja 2021 
roku na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze unijne Liczba osób 
korzystających z 
usług asystenckich -
13 (CU), w tym 6 
osób z symbolem 
niepełnosprawności 
(P,U,C). 

2021 
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Organizacja zajęć usprawniająco-
rehabilitacyjnych w ramach 
projektu unijnego „Centrum Usług 
-Współpraca na rzecz społeczności 
lokalnej" (CU). 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze unijne Liczba godzin zajęć 
usprawniaj ąco-
rehabiłitacyjnych: 
790 godzin (CU) -
32 ON, w tym na 
rzecz 4 osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi. 

2021 

Organizacja i świadczenie usług 
asystenckich. W ramach Programu 
„Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej" - edycja 2021. 
Zaangażowano 57 asystentów. 

PCPR w 
Kielcach 

Fundusz 
Solidarnościowy 

Liczba osób 
korzystających z 
usług asystenckich -
101, w tym osoby 
z symbolem 
ni epełno sprawno ści 
(P,U,C)- 26 osób. 

2021 

4. Dostosowanie 
przestrzeni 
do potrzeb 
osób 
niepełno
sprawnych 
oraz 
zapewnienie 
możliwości 
swobodnego 
przemie
szczania się, 

Wspieranie 
finansowe 
projektów 
organizacji 
pozarządowych 
służących 
rozwojowi form 
oparcia 
społecznego 
dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Likwidacja barier transportowych 
np. zakup pojazdów dostosowanych 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

Nie dotyczy Nie dotyczy Liczba pojazdów: 0. 2021 

18 



Załącznik nr 1 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy B: Upowszechnianie Zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 

w tym 
likwidacja 
barier 
architektoni
cznych 
w obiektach 
użyteczności 
publicznej. 
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Cele szczegółowe 

1. Zwiększenie dostępności 
rehabilitacji zawodowej, 
organizacja poradnictwa 
zawodowego i szkoleń 
zawodowych dla osób 
niepełnosprawnych 
w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Zadania 

Organizacja poradnictwa 
zawodowego dla osób 
niepełnosprawnych w tym 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Planowane zadania 

Porady 
indywidualne. 

Porady grupowe. 

Realizatorzy/ 
Partnerzy 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach 

Źródła Wskaźniki 
finansowa

nia 
Środki 1. Porada 
własne indywidualna: 

- 39 osób 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych 
(8 osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi). 
2. Grupowa 
porada zawodowa: 
- 12 osób 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych 
(2 osoby z 
zaburzeniami 
psychicznymi). 
3. Indywidualna 
informacja 
zawodowa: 
17 osób 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych 
(4 osoby 
bezrobotne 

2021 

1 



Załącznik nr 2 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy C: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

z zaburzeniami 
psychicznymi). 
4. Grupowe 
spotkania 
informacyjne: 
- 8 osób 
bezrobotnych 
niepełnosprawnych. 

2. Prowadzenie kampanii 
szkoleniowo -
informatycznej 
adresowanej do 
pracodawców promującej 
zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych 
w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Kampanie szkoleniowo-
informacyjne realizowane 
w trakcie realizacji 
Powiatowych Targów 
Pracy w gminach na terenie 
powiatu kieleckiego. 

Stoisko 
informacyjne 
z materiałami 
o korzyściach 
płynących 
z zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
w tym zaburzeniami 
psychicznymi. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach, 
gminy. 

Środki 
własne 

0 

2021 

Przygotowywanie 
i wydawanie broszur, 
informatorów, ulotek dla 
osób niepełnosprawnych 
w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Umieszczanie 
artykułów 
w Informatorze PUP 
Kielce. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach, 
gminy. 

Środki 
własne 

0 

2021 

3. Wspieranie projektów 
służących rozwojowi 
form wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 

Organizacja szkoleń 
zawodowych dla osób 
niepełnosprawnych w tym 
z zaburzeniami 

Organizacja szkoleń 
indywidualnych dla 
osób 
niepełnosprawnych 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach 

Środki 
własne 

6 osób 
bezrobotnych 

niepełnosprawnych 
(0 osób 

2021 

2 



Załącznik nr 2 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy C: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

psychicznymi. w tym zaburzeniami 
psychicznymi. 

bezrobotnych 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

psychicznymi. w tym zaburzeniami 
psychicznymi. 

Środki 
PFRON 

2 osoby 
poszukujące pracy 
niepełnosprawne (0 
osób poszukujących 

pracy z 
zaburzeniami 

psychicznymi). 

w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

psychicznymi. 

Organizacja szkoleń 
grupowych dla osób 
niepełnosprawnych 
w tym zaburzeniami 
psychicznymi. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach, 
PFRON. 

Środki 
własne, 
Środki UE. 

26 osób 
bezrobotnych 

niepełnosprawnych 
(2 osoby z 

zaburzeniami 
psychicznymi). 2021 

w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

psychicznymi. 

Organizacja szkoleń 
grupowych dla osób 
niepełnosprawnych 
w tym zaburzeniami 
psychicznymi. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach, 
PFRON. 

Środki 
własne, 
PFRON. 

2 osoby 
poszukujące pracy 

(0 osób z 
zaburzeniami 

psychicznymi). 

2021 

w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Organizacja staży dla osób 
niepełnosprawnych w tym 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Kierowanie 
do odbycia stażu 
osób 
niepełnosprawnych 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach, 
PFRON. 

Środki 
własne, 
Środki UE, 
PFRON. 

30 osób 
bezrobotnych 

niepełnosprawnych 
w tym 4 osoby 

bezrobotne 
niepełnosprawne 
z zaburzeniami 

2021 
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Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy C: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

psychicznymi. 
4 osoby 

poszukujące pracy 
niepełnosprawne w 

tym 3 osoby 
poszukujące pracy 
niepełnosprawne 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

4 



Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej. 

Utworzenie gazetki szkolnej „Bliżej siebie dalej od nałogów". Nauczyciele 
przy współpracy 
z uczniami. 

Środki własne 2021 1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej. 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Jak radzić sobie ze stresem"; 
• „Akceptowalne sposoby wyrażania własnych uczuć i emocji"; 
• „Dlaczego warto się szczepić przeciwko Covid?"; 
• „Profilaktyka uzależnień"; 
• „Uwierz w siebie"; 
• „Moje wady i zalety"; 
• „Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka"; 
• „Dlaczego mamy problemy z komunikacją?". 

Udział 120 uczniów. 
2. Prezentacja filmu w ramach Międzynarodowego Tygodnia 

Tolerancji - 30 uczniów. 
3. Realizacja programu ARS- Jak dbać o miłość? (profilaktyka 

uzależnień) - Udział 120 uczniów na lekcjach wychowania do 
życia w rodzinie. 

Wychowawcy 
klas. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• zorganizowano spotkania sportowo - integracyjne w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów, 

• zajęcia sportowe dla chętnych uczniów w ramach Szkolnego 
Klubu Sportowego, 

• prelekcja policjanta dotycząca zapobiegania przemocy fizycznej 
oraz psychicznej w rodzinie i szkole. Udział 30 uczniów, 

• spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień- Jedno życie-
autorski program profilaktyczny Piotra Plichy w formie koncertu 
- cała społeczność szkolna- 120 osób, 

• popołudniowe spotkania integracyjne uczniów i nauczycieli po 
powrocie do nauki stacjonarnej - czerwiec 2021- udział 50 
uczniów, 

• klub wolontariatu - zaprezentował materiały dla osób 
dotkniętych depresją oraz uzależnieniem. 

PZS 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

1. Udział 2 nauczycieli w konferencji dotyczącej dbania o zdrowie 
psychiczne zorganizowane przez PCK Skarżysko - Kamienna. 

2. Szkolenia online 2 nauczycieli: 
• Przemoc w rodzinie. 

PZS 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

1. Na zebraniach z rodzicami podejmowana tematyka dotycząca 
zapobiegania przemocy w rodzinie; 

2. Wspieranie rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno -
pedagogiczną i uczniów z problemami szkolnymi (spotkania 
indywidualne z dyrektorem oraz nauczycielami); 

PZS 
w Bodzentynie 
przy współpracy 
z pracownikami 
PPP-P w 
Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

3. Zebrania z rodzicami online i doraźne indywidualne spotkania 
w reżimie sanitarnym w celu rozwiązywania problemów 

związanych z nauką zdalną oraz powrotem uczniów do szkoły. 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach. 

1. Rozpoznawanie zaburzeń i dysharmonii mających wpływ na 
zdrowie psychiczne i jakość życia - rozmowy z rodzicami 
uczniów; 

2. Kierowanie uczniów na badania do Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie; 

PZS 
w Bodzentynie 
przy współpracy 
z pracownikami 
pedagogicznymi 
PPP-P w 
Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Zródla 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej. 

1. Udział uczniów w szkoleniu online w ramach realizacji programu 
„Szkoła Promująca Zdrowie" nt. „Lekcja życia - co warto wiedzieć 
o dawstwie szpiku?" we współpracy z fundacją DKSM - udział 
120 uczniów. 

2. Realizacja „Programu Szkoła Promująca Zdrowie" udział 
w autorskim projekcie pn. „Szkoła wolna od dymu tytoniowego" 
w ramach, którego uczniowie uczestniczyli w wykładach online nt. 
szkodliwości palenia i wykonali plakatu podsumowujące projekt -
r. - udział 120 uczniów, 

3. Realizacja programu profilaktycznego „Różowa wstążka" -
profilaktyka raka piersi - udział 60 uczniów. 

4. Udział uczniów w wykładzie online „Pić albo nie pić oto jest 
pytanie" - udział 120 uczniów. 

PZS w Chęcinach Środki własne 2021 

Wykonano kącik z ulotkami, broszurami oraz telefonami zaufania 
(I piętro); 

Uczniowie przy 
współpracy 
z nauczycielami 

Środki 
własne 

2021 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii"; 
• „Zdrowy styl życia - źródła zagrożeń dla zdrowia"; 
• „Uwarunkowania i skutki uzależnień; 

Wychowawcy 
klas 

f 
Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• „Jestem wolny, nie chcę się zniszczyć - Nałogi i uzależnienia"; 
• „Jak opanować złość i agresję? Zasady zachowania bezpieczeństwa 

w czasie pandemii,"; 
• „Poszukiwanie sensu i wartości i sensu życia"; 
• „Jak sobie radzić z agresją i przemocą?"; 
• „Tolerancja wobec innych"; 
• „Nałogi - problem jednostkowy i społeczny"; 
• „Cyberprzemoc w sieci"; 
• „Porażki i sukcesy"; 
• „Pomoc w pokonywaniu stresu"; 
• „Jak sobie radzić ze stresem?,"; 
• „Moja rola we współczesnym świecie"; 
• „Agresja - rodzaje i przyczyny"; 
• „Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych"; 
• „Jak walczyć z uzależnieniami?"; 
• „Promocja zdrowego stylu życia"; 
• „Nie przegraj młodości" i „Nie zmarnuj życia „- filmy edukacyjne 

dla młodzieży. 
Udział 330 uczniów w godzinach wychowawczych. 
• Zorganizowano spotkania sportowo - integracyjne w ramach 

propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów; 
• zajęcia sportowe dla chętnych uczniów w ramach Szkolnego Klubu 

Sportowego; 

PZS w Chęcinach 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• integracyjny rajd klas pierwszych; 
• zorganizowanie rajdu pieszego dla klas pierwszych liceum na trasie 

Chęciny - Kamieniołom Stokówka - Jaskinia Piekło - Chęciny 
w ramach integracji. Udział 85 uczniów; 

• rajd pieszy do Skansenu w Tokarni. Udział 30 uczniów. 

W szkole raz w miesiącu ma dyżur psycholog z Powiatowej Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Piekoszowie, odbywają się 
rozmowy indywidualne psychologa z uczniami, wychowawcami, 
nauczycielami oraz rodzicami - spotkania stacjonarne w szkole z 
zachowaniem reżimu sanitarnego lub rozmowy indywidualnie za 
pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

PZS w Chęcinach 
przy współpracy 
z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Piekoszowie 

Środki własne 2021 

1. Prelekcje i prezentacje pielęgniarki szkolnej na temat „Problem 
uzależnień od środków psychotropowych, narkotyków 
i dopalaczy"; 

2. Program profilaktyczny „ARS - czyli jak dbać o miłość" - liceum 
i technikum - udział 220 uczniów; 

3. Udział w wykładzie online dot. szkodliwości picia pt. „Pić albo nie 

pić, oto jest pytanie" - udział 110 uczniów. 

PZS w Chęcinach Środki własne 2021 

Na lekcjach wychowanie do życia w rodzinie i zebraniach z rodzicami 
podejmowana tematyka dotycząca zapobiegania przemocy w rodzinie 
i szkole. 

PZS w Chęcinach Środki własne 2021 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-

Skierowanie uczniów na badania do Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie; 

PZS w Chęcinach 
przy współpracy 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach. 

z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Piekoszowie 

Powiatowy Zespól Szkół w Chmielniku 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne przez 
udzielanie dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej. 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych, 

dopalaczy"; 
• „Jak radzić sobie ze stresem"; 
• „Jak radzić sobie ze stresem w dobie pandemii"; 

. . . . . . . 
• „Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości"; 
• „Kształtowanie nawyku właściwego gospodarowania czasem 

na naukę i wypoczynek"; 
• „Problemy wynikające z picia alkoholu oraz ich konsekwencje"; 
• „Jak powiedzieć nie? Asertywność sztuką bycia sobą"; 
• „Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych podczas nauki zdalnej" 

Udział - 400 uczniów. 

Wychowawcy 
klas 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek 
Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych na temat: 

• „Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia w trybie nauki 
zdalnej"; 

• „Kolory depresji. Nauczycielom o depresji uczniów"; 
• „Ryzykowne zachowania wśród młodzieży w tym 

odpowiedzialność prawna nauczycieli oraz ucznia"; 
• „Trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację 

i skutecznie się przed tym bronić?"; 
• „Wykorzystanie metody mindfulness w pracy z uczniem 

ukierunkowanym na koncentrację i motywację. 

PZS 

w Chmielniku 

Środki własne 2021 

2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach. 

Doraźne konsultacje psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów. PZS 
w Chmielniku 

Środki własne 2021 2. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach. 

Wykrywanie zaburzeń i dysharmonii mających wpływ na zdrowie 
i jakość życia młodzieży - kierowanie uczniów na konsultacje 
psychologiczno - pedagogiczne. 

PZS w 
Chmielniku oraz 
Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne 
przez udzielanie 
dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 
psychologiczno-

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Ja i moje emocje"; 
• „Stres jak sobie z nim radzić?" - 30 uczniów; 
• „Życie wolne od „modnych" używek" - 60 uczniów; 
• „Konflikty w grupie rówieśniczej - jak im zapobiegać" - 94 

uczniów; 
• „Razem czy osobno - wpływ relacji na nasze życie" - udział 

uczniów klas I liceum, I technikum i branżowej szkoły - 102 
uczniów; 

• „Choroby o podłożu psychicznym, anoreksja, bulimia, depresja" -
spotkanie on-line z pielęgniarką. 

Wychowawcy klas Środki własne 2021 

i 

pedagogicznej. 

1 

1. Zorganizowano zajęcia w formie warsztatów psychologiczno-
pedagogicznych dla uczniów klas I i II: 

• „ Hejt - czym jest? Jak sobie z nim radzić? Jak reagować?" -
udział 160 uczniów; 

• „Czym jest stres? Jakie niesie skutki? Jak sobie z nim radzić? -
udział 90 uczniów. 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2021 

i 

Przeprowadzono kampanie wśród uczniów: Wychowawcy klas Środki własne 2021 
• Program edukacyjny „Veto wobec alkoholu" - udział 150 przy współpracy 

uczniów; 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

• „Portale społecznościowe w naszym życiu - plusy i minusy" 
- udział 90 uczniów; 

• „Ochrona zdrowia - profilaktyka uzależnień od papierosów, 
alkoholu, narkotyków" - udział 90 uczniów; 

• „Depresja u dzieci i młodzieży"; 
• „Cyberprzemoc - realny problem". 

z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P-P 
w Piekoszowie 

1. Zorganizowano spotkania sportowo — integracyjne w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów: 

• Zajęcia integracyjne z psychologiem szkolnym dla klas I 
„Komunikacja interpersonalna jako droga do zrozumienia 
drugiego człowieka", podczas których uczniowie pracując 
w grupach mogli lepiej się poznać oraz wzmocnić zespół klasowy. 
Udział 140 uczniów; 

• Zorganizowanie Szkolnego Dnia Buraka Celem akcji było 
przygotowanie kiermaszu dań z tym zdrowym warzywem w roli 
głównej oraz promocja zdrowego odżywiania wśród młodzieży 
- udział 50 uczniów i nauczycieli; 

• Uczniowie wzięli udział w przedsięwzięciu umożliwiającym 
inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym i 
integracyjnych i przygotowali zabawy i gry dla dzieci z okazji 
mikołajek - udział 10 uczniów. 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
uczniów 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

1. Udział nauczycieli w szkoleniach: 
• Szkolenie „ Jak motywować uczniów do nauki" - wszyscy 

nauczyciele (74); 
• Szkolenie dotyczące aktywizujących metod nauczania- wszyscy 

nauczyciele (74); 
• Udział w konferencji „Psychospołeczne konsekwencje pandemii 

Covid-19 i możliwe rozwiązania" - 1 nauczyciel; 
• Udział w warsztatach edukacyjnych z okazji Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka - 1 nauczyciel oraz 4 uczniów; 
• Udział w konferencji w ramach kampanii społecznej 

#świętokrzyskieNIEhejtuje dotycząca cyberprzemocy -
1 nauczyciel; 

• Udział w szkoleniu „Włam się do mózgu, czyli jak skutecznie 
utrwalać wiedzę i umiejętności uczniów" - wszyscy nauczyciele 
(74); 

• Udział w konferencji „ Szkoła w sytuacji (post)pandemii-
możliwości szkoleń i poradnictwo" - 1 nauczyciel; 

• Włączać , ale jak? O walorach i sposobie pracy metodą projektu 
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- wszyscy 
nauczyciele (74); 

• Szkolenie z zakresu zapobiegania zachowaniom samobójczym -
1 nauczyciel. 

Nauczyciele z PZS 
w Łopusznie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

2. Udzielanie 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
i młodzieży 
w szkołach 
i placówkach. 

W szkole od września 2020 roku uczniowie mają możliwość 
systematycznego korzystania z porad psychologa szkolnego (dyżur 
odbywa się pięć razy w tygodniu); 

Doraźne konsultacje psychologiczno- pedagogiczne dla uczniów. 

PZS w Łopusznie 
przy współpracy 
z pracownikami 
Powiatowej 
Poradni P -P 
w Piekoszowie 

Środki własne 2021 

Zespół Szkół nr 8 w Nowej Słupi 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Wspieranie 
rozwoju dzieci 
i młodzieży przez 
poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne 
przez udzielanie 
dzieciom 
i młodzieży oraz 
rodzicom pomocy 

1. Spotkania z pielęgniarką szkolną nt. „Dbanie o zdrowie fizyczne i 
psychiczne podczas pandemii Covid-19, oraz dlaczego warto się 
zaszczepić? - udział 70 uczniów. 

Nauczyciele z 
Zespołu Szkół nr 
8 w Nowej Słupi 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

psychologiczno-
pedagogicznej. 

1. Realizowanie tematyki na godzinach wychowawczych: 
• „Zdrowe zasady komunikowania się w grupie rówieśniczej"-

8 osób; 
• „Aktywnie słucham, nie oceniam, pomagam" - 11 osób; 
• „Asertywność i umiejętność argumentowanie" - 11 osób; 
• „Życie w zgodzie z rytmem natury" - 7 osób; 
• „Zdrowe odżywianie się. Szczupły nie musi oznaczać chudy" -

6 osób; 
• „Co warto wiedzieć o HIV i AIDS" - 10 osób; 
• „Dlaczego warto się szczepić?" - 13 osób; 
• „Zagrożenia współczesnej rodziny" - 4 osoby; 
• „Tolerancja wobec innych" - 3 osoby. 

Nauczyciele z 
Zespołu Szkół nr 
8 w Nowej Słupi 

Środki własne 2021 

2. Zorganizowano spotkania sportowo - integracyjnych w ramach 
propagowania zdrowego spędzania czasu wolnego dla uczniów: 

• Zorganizowanie pierwszego Biegu Patriotycznego 
o Puchar Majora Eugeniusza Kaszyńskiego pseudonim „Nurt" 
patrona Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej; 

• Przeprowadzenie testu coopera dla uczniów - 50 osób. 

Nauczyciele 
z Zespołu Szkół 
nr 8 w Nowej 
Słupi 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

2. Udzielanie Indywidualne konsultacje uczniów z pedagogiem z Poradni Nauczyciele z ZS Środki własne 2021 
pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Bodzentynie - 10 osób. nr 8 w Nowej 
psychologiczno- Słupi przy 
pedagogicznej 
dzieciom 

współpracy 

i młodzieży z pracownikami 

w szkołach PPP-P 

i placówkach. w Bodzentynie 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bodzentynie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach. 

Pracownicy pedagogiczni poradni udzielali pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej oraz logopedycznej w formach 
odpowiednich do potrzeb. Zajęcia odbywały się w trybie 
stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz online. 
Były to: zajęcia związane z pomocą w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci, zajęcia 
profilaktyczne, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

W ramach działań poradnia przeprowadziła: 
• terapie psychologiczne i rozmowy terapeutyczne - 15, 
• terapie pedagogiczne - 2, 
• terapie logopedyczne - 154, 
• terapii EEG Biofeedback - 6. 

Terapie mają na celu minimalizowanie zaburzeń psychicznych 
i nieprawidłowości funkcjonowania emocjonalnego, społecznego 
i rodzinnego; 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

Udzielanie wsparcia, porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom 
- w ramach Punktów Konsultacyjnych: Łagów, Leszczyny, Bieliny, 
Nowa Słupia, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku (razem 154) 
w tym zapobieganie przemocy w rodzinie (20 osób), dyżur 
psychologa w szkole (76 osób). 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

1. Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowia psychiczne i jakość życia badania 
przeprowadzono w poradni oraz w punktach konsultacyjnych 
w szkołach: 
• Badania psychologiczne - 472 dzieci i młodzieży; 
• Badania pedagogiczne - 445 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne - 85 dzieci i młodzieży. 

2. W ramach badań pilotażowych dzieci 5-cio i 6-letnich 
w szkołach i przedszkolach - 59 dzieci. 

3. Profilaktyka, poszerzona diagnoza - Przesiewowe badania 
słuchu i wzroku Platformą Badań Zmysłów (23 osoby). 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

Udział psychologa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, współpraca z policją, 
kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

1. Zajęcia warsztatowe w szkołach (307 uczniów) - kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie 
konfliktów. 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

2. Zajęcia readaptacyjne, po powrocie uczniów z nauki zdalnej -
spotkania z dziedziny zdrowia psychicznego (307 uczniów, 
27 nauczycieli). 

Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Umieszczanie informacji promujących dbanie o zdrowie 
psychiczne na tablicach informacyjnych w Poradni. 

Pracownicy PPP-P 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 

1. Spotkanie pracowników poradni z pedagogami i psychologami 
szkolnymi nt. „Omówienie procesu reintegracji u dzieci 
i młodzieży po okresie zdalnego nauczania" - zwrócenie uwagi 
na stan psychiczny uczniów, trudności emocjonalne 
i psychiczne wynikające ze zdalnej nauki, izolacji domowej 
i środki zaradcze w takich sytuacjach ze strony szkół i poradni -
(21 osób). 

2. Spotkanie logopedów z poradni z logopedami szkolnymi, 
przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Dziecko z niesamoistnie 
opóźnionym rozwojem mowy - choroby genetyczne" (12 osób). 

3. Spotkania z Radą Pedagogiczną „Psychologiczna sytuacja 
uczniów i nauczycieli w dobie pandemii", „Jak wspierać dziecko 
w powrocie do nauki stacjonarnej", „Wsparcie dzieci 
i młodzieży w sytuacji pandemii" (65 osób). 

Pracownicy 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

4. Szkolenie RP poradni z zakresu „Nadmierne korzystanie przez Pracownicy Środki własne 2021 
dzieci i młodzież z nowych technologii komputerowych i gier Powiatowej 
komputerowych" przez panią dr Annę Przenzak ze Poradni 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy (10 osób). Psychologiczno -

Pedagogicznej 
w Bodzentynie 

str. 18 



Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach. 

Pracownicy pedagogiczni poradni udzielali pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej oraz logopedycznej w formach 
odpowiednich do potrzeb. Zajęcia odbywały się w trybie 
stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz online. 
Były to: zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu, pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci, zajęcia 
profilaktyczne ukierunkowane na redukcję stresu i napięcia 
związanego z izolacja domową ze względu na nauczanie zdalne, 
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, 
rozmowy terapeutyczne, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji 
konfliktowych i inne. Dzięki takiej formie współpracy dzieci, 
rodzice i nauczyciel mają łatwiejszy dostęp do potrzebnej pomocy. 
Logopedzi, psycholodzy i pedagodzy wspierają nauczycieli 
zajmujących się w szkołach organizowaniem i udzielaniem pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

! 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Pracownicy Poradni biorą udział w akcjach profilaktycznych 
dotyczących zapobieganiu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 
oraz propagowaniu właściwego zachowania. 
Tematyka zaieć warsztatowych z uczniami: 
• „Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne ?" - 18 uczniów, 
• „Zdrowie psychiczne - jak o nie dbać w wieku szkolnym ? 

311 uczniów, 
• „Czym są emocje, jak sobie z nimi radzić?" 52 uczniów, 
• „Relacje w grupie. Jak radzić sobie z emocjami"-

48 uczniów, 
• „Moje uczucia i emocje - kształtowanie kompetencji 

społecznych" - 167 uczniów, 
• „Jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami" -

247 uczniów, 
• „Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami - konstruktywne 

rozwiązywanie problemów" - 252 uczniów. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 

Pracownicy Poradni prowadzili szkolenia tematyczne z rodzicami 
uwzględniając różnorodną tematykę związaną z: pracą z dzieckiem 
w wieku przedszkolnym, problemami wychowawczymi 
i edukacyjnymi, ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie, 
pracę z uczniem niepełnosprawnym, uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, związane z doradztwem zawodowym: 
Tematy spotkań z rodzicami: 
• „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami u dzieci?". 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Przykładowa tematyka warsztatów dla nauczycieli: 
• „Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacjach lękowych" -

22 osoby, 
• „Szkolna interwencja, profilaktyka - by ponownie się nie 

zdarzyło" - 18 osób. 
Konferencie dla nauczycieli z terenu działania poradni 

• „Interwencja wobec dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji 
kryzysowych", 

• „Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo - metody pracy, 
strategie postępowania kształtujące jego funkcjonowanie 
w szkole" - 26 osób, 

• „Wpływ pandemii na funkcjonowanie społeczne, 
emocjonalne i poznawcze uczniów" - 34 osoby. 

Poradnia współpracuje z: pomocą społeczną, policją, sądem 
i kuratorami sądowymi, lekarzami, w ramach Zespołu 
Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku 
- 217 interwencji. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowia psychiczne i jakość życia: 
• Badania psychologiczne - 380; 
• Badania pedagogiczne - 376 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne w poradni - 139 dzieci i młodzieży; 
• Interwencje kryzysowe - 39 uczestników; 
• Porady - 26 uczestników. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 

W ramach działań poradnia przeprowadziła terapie: 
• psychologiczne - 42; 
• pedagogiczne - 77; 
• logopedyczne - 297; 
• terapii EEG Biofeedback - 116. 

Terapie mają na celu minimalizowanie zaburzeń psychicznych 
i nieprawidłowości funkcjonowania emocjonalnego, społecznego 
i rodzinnego. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej 
Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Chmielniku. 

Środki własne 2021 
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Załącznik nr 3 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
2018-2022" 

Cel. Szczegółowy E: Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piekoszowie 

Lp. Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Źródła 

finansowania 

Termin 

realizacji 

1. Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży 
w przedszkolach, 
szkołach 
i placówkach. 

1. Udział w konferencji organizowanej przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach nt.: „Uczeń zdolny w szkole jak go 
rozpoznać i jak z nim pracować". 

2. Utworzenie sieci współpracy z pedagogami szkolnymi, 
nauczycielami z przedszkola i doradcami zawodowymi 
(spotkania cykliczne). 

3. Szkolenia i warsztaty poszerzające umiejętności 
wychowawcze przeprowadzono dla 231 pedagogów 
i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców klas 
oraz 72 rodziców. Prowadzone były stacjonarnie oraz w 
formie online. 

Tematyka szkoleń i warsztatów dotyczyła: 

• Rozumienia emocji dziecka i uczenia go ich wyrażania; 
• Efektownych metod uczenia się; 
• Pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
• Wsparcia w sprawach trudnych wychowawczo; 
• Pierwszej pomoc emocjonalnej dla uczniów w sytuacji 

kryzysowej; 
• Zachowania trudnego u nastolatków. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 
w Piekoszowie. 
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4. Dyżury pedagogów i psychologów w szkołach: 
• Punkty pomocy logopedycznej - SP w Kostomłotach, 

SP w Mniowie, SP w Oblęgorku, Podzamcze Chęcińskie. 
Skorzystało 185 dzieci i ich rodziców. 

• Punkty doradztwa zawodowego - SP w Chęcinach, 
Skorzystało 37 uczniów, 5 nauczycieli i 6 rodziców. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 

Działalność profilaktyczna i edukacyjna związana z ochroną 
zdrowia psychicznego. 
Warsztaty dla uczniów dotyczące: reintegracji po powrocie do 
szkoły z nauki zdalnej, trudnych uczuć i jak sobie z nimi radzić, 
techniki efektywnego uczenia się, sztuka przyjaźni. Wzięło w nich 
udział 651 uczniów. 
W związku z pandemią Covid-19 działalność profilaktyczna 
odbywała się w formie porad i konsultacji. Wzięło w nich udział: 
47 nauczycieli, 65 rodziców, 16 uczniów. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 

Wykrywanie zaburzeń rozwojowych i dysharmonii mających 
wpływ na zdrowie psychiczne i jakość życia: 

• Badania psychologiczne - 391 dzieci i młodzieży; 
• Badania pedagogiczne - 546 dzieci i młodzieży; 
• Badania logopedyczne - 368 dzieci i młodzieży; 
• Badania związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu - 50 uczniów; 
• Badania EEG Biofeedback i integracji sensorycznej -

29 dzieci. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno -
Pedagogicznej 
w Piekoszowie. 
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Minimalizowanie skutków zaburzeń psychologicznych 
i nieprawidłowości funkcjonowania emocjonalnego, społecznego 
i rodzinnego: 

• Terapia psychologiczna - 8 dzieci i młodzieży; 
• Terapia pedagogiczna - 14 dzieci; 
• Terapia logopedyczna - 120 dzieci; 
• Terapia integracji sensorycznej - 32 dzieci; 
• Terapia rodzin - 13 rodzin i 24 konsultacje rodzinne; 
• Terapia EEG Biofeedback - 13 dzieci; 
• Trening umiejętności społecznych dla dzieci z trudnościami 

wychowawczymi - 1 grupa. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

—7 • 

Środki własne 2021 

Poradnia podjęła mediacje - 3 nauczycieli, 4 rodziców. 
Porady w różnych sprawach dla uczniów, rodziców i nauczycieli -
578. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 

Środki własne 2021 

Praca w Zespole Interdyscyplinarnym - współpraca z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, miejskimi i gminnymi 
ośrodkami pomocy społecznej i policją, współpraca 
z kuratorami sądowymi i lekarzami różnych specjalności. 

Pracownicy 
pedagogiczni 
Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych 
w Piekoszowie. 
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