
Załącznik nr 1 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 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 

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 
745.729 zł; 
Moduł II 
423.837 zł 

Liczba osób 
niepełnosprawnych, 
które korzystały 
z dofinansowania 
w ramach: 
Aktywny samorząd: 
Moduł 1-106 osób; 
Moduł II - 98 osób. 

2020 

osób Tworzenie nowych Warsztatów PCPR Nie dotyczy Nie utworzono 2020 
z zaburzeniami 
psychicznymi 

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

w Kielcach Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

Zwiększenie 
udziału 
zagadnień 
pomocy osobom 
z zaburzeniami 
psychicznymi 
w działalności 
powiatowych 

Realizacja projektów dotyczących 
aktywizacji i/lub integracji osób 
niepełnosprawnych, 
współfinansowanych ze środków 
europejskich w ramach 
Programów Operacyjnych: 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze 
unijne 

Ilość projektów 
w których uczestniczą 
osoby 
niepełnosprawne, 
współfinansowanych 
ze środków 
europejskich: 1 

2020 
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centrów pomocy 
rodzinie 

- 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: 
a) psychologiczne - 2 

psychologów udzieliło 
wsparcia 183 osobom, 

b) prawne - 48 godzin (14 osób), 

Liczba 
uczestniczących 
w nich osób 
niepełnosprawnych: 
257, 
w tym osoby 
z symbolem 
dysfunkcji (P,U,C) -
53 osoby 
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c) pedagogiczne - 300 godzin 
(83 osoby), 

d) konsultacje terapeuty ds. 
uzależnień - 200 godzin (74 
osoby), 

e) konsultacje terapeuty 
rodziny/psychoterapeuty - 200 
godzin (42 osoby), 

f) konsultacje i terapia 
logopedyczna - 250 godzin (59 
osób). 

2. Telefoniczne poradnictwo 
specjalistyczne. Linia telefoniczna 
obsługiwana przez terapeutę 
rodzin/ psychoterapeutę/ 
pedagoga w każdy wtorek i 
piątek. W ramach poradnictwa 
udzielono 195 porad. 
3. Hipoterapia dla uczestników 
projektu - 600 godzin dla 27 osób. 
4. Organizacja indywidualnego 
wsparcia dla uczestnika z chorobą 
Autyzmu - 40 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 10 
Asystentów Osoby 
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Niepełno sprawnej / Asystentów 
Osobistych Osoby 
Niepełnosprawnej, łącznie 74 
osoby niepełnosprawne 
z terenu gmin: Bodzentyn, 
Chęciny, Górno, Łopuszno, 
Mniów, Miedziana Góra, 
Morawica, Sitkówka Nowiny, 
Zagnańsk. 

4. Organizacja Teleopieki dla 63 
osób niepełnosprawnych/ 
niesamodzielnych 
mieszkańców partnerskich 
gmin. 

5. Uruchomienie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego na 
terenie gmin Łopuszno i 
Mniów oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia 
celem uruchomienia 3 
wypożyczalni na terenie gminy 
Chęciny. 

6. Prowadzono zajęcia 
usprawniająco - rehabilitacyjne 
w miejscu zamieszkania 
uczestniczących w projekcie 
osób niepełnosprawnych 
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i niesamodzielnych. 
Zrealizowano 3000 godzin 
zajęć dla 112 osób. 

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

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

9. Organizacja warsztatów dla 
opiekunów faktycznych osób 
niepełnosprawnych w Centrum 
Usług - 5 spotkań po 
5 godzin (pierwsza pomoc, 
asertywność, komunikacja 
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z osobą otępienną, zdrowe 
odżywianie). 

10. Przeprowadzono prace 
remontowo budowlane 
w zakresie niwelowania barier 
architektonicznych 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bielinach 
w zakresie dostosowania 
toalety do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

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

12. Zorganizowano 3 wyjścia 
kulturalno-rekreacyjnych dla 
osób niepełnosprawnych 
i opiekunów. Uczestnicy 
zwiedzali Jura Park 
w Bałtowie, uczestniczyli 
w zajęciach z onoterapii 
w Nowej Słupi oraz wspólnym 
wyjściu do kina. 
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Imprezę o charakterze sportowo -
integracyjnym dla ponad 100 osób 
niepełnosprawnych, otoczenia 
i środowiska lokalnego, 
zrealizowano w gm. Nowa Słupia. 
W związku z sytuacją kryzysową 
w jakiej znalazły się osoby 
niepełnosprawne i ich otoczenie 
na skutek epidemii COVID 19, 
poprzez zamknięcie wielu 
placówek m.in: WTZ, OREW, 
SOSW itp., które zaprzestały 
świadczenia dla nich usług 
rehabilitacyjnych, została 
uruchomiona 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. 
Dlatego też uruchomiono 
dodatkowe wsparcie w postaci 
pomocy psychologicznej oraz 
interwenta kryzysowego/ 
psychoterapeuty dla osób 

PCPR 
w Kielcach 

Środki PFRON 
„Aktywny 
samorząd" -
Moduł IV 

Nie dotyczy 2020 
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z niepełnosprawnościami i ich 
rodzin poszkodowanych w 
wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi. 
W związku z powyższym PCPR 
w Kielcach udzielał pomocy 
psychologicznej, 
psychoterapeutycznej, interwencj i 
kryzysowej w formie: 
• Telefonicznej, zostały 

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

• Indywidualnej, w postaci wizyty 
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, 
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• kilkurazowe poprzedzone 
diagnozą i zaplanowaniem 
kolejnych etapów oraz 
wspieranie osób 
niepełnosprawnych 
w poradzeniu sobie 
z problemem. 

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 
wynikającymi 
z niepełnosprawności oraz braku 
dostępu do specjalistycznych form 
wsparcia przeżywają różnego 
rodzaju kryzysy. 
Pomoc w postaci poradnictwa 
psychologicznego, konsultacji 
psychiatrycznych oraz terapii 
rodzinnej, która trwała od dnia 

PCPRw 
Kielcach 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
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02.11.2020 r. do 30.11 2020 r. 
Liczba osób objęta wparciem 
w w/w okresie wyniosła 53 
a członków ich rodzin 37. 

PCPR udzielał (listopad, grudzień 
2020 r.) pomocy psychologicznej, 
psychoedukacyjnej, interwencji 
kryzysowej w formie: 

- telefonicznej (aktywne 3 numery 
telefonów od poniedziałku do 
soboty w godzinach 8-19), 

- indywidualnej (w sytuacji 
kryzysu pomoc świadczona 
w miejscu pobytu beneficjenta 
z zachowaniem reżimu 
sanitarnego). 

Proponowana pomoc 
dostosowywana była 
do indywidualnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych i ich 
otoczenia. Realizowano ją przez: 
- jednorazowe wsparcie 
polegające na zidentyfikowaniu 
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i zaproponowaniu konkretnego 
rozwiązania, 
- kilkurazowe poprzedzone 
diagnozą 
i zaplanowaniem kolejnych 
etapów (indywidualna terapia) 
oraz wspieranie osób 
niepełnosprawnych 
w poradzeniu sobie z problemem. 

Specjaliści zatrudnieni przez 
PCPR w Kielcach (umowa 
o pracę oraz umowa zlecenie) 
posiadają kwalifikacje zawodowe 
oraz wieloletnie doświadczenie 
w zakresie psychologii, 
interwencji kryzysowej oraz 
psychoterapii. 

W 2020 r. obsługiwane były dwie 
linie interwencyjne uruchomione 
m.in. dla osób w kryzysie zdrowia 
psychicznego. 

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku 
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żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami 
zakaźnymi od 01.11.2020 r. do 
31.12.2021 r.: 
Poradnictwo telefoniczne: 43, 
Poradnictwo osobiste: 13. 

Ponadto PCPR, jak co roku 
zorganizował kolejną edycję 
Programu korekcyjno-
edukacyjnego dla osób 
z zaburzeniami zachowania, nie 
radzących sobie z emocjami, 
stosującymi przemoc. W 2020 r. 
uczestniczyło w nim 15 osób (11 
mężczyzn i 4 kobiety). 
Beneficjenci odbyli 50 godzin 
psychoedukacji mającej na celu 
poprawę kondycji psychicznej 
zgłaszających się osób, jak i ich 
rodzin. 
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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 178, 
- sprzęt 
rehabilitacyjny 4, 
- przedmioty 
ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

443, 
- bariery funkcjonalne 
9 4 .  

2020 

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. 

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; 

2020 
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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 zamieszka
nia uczestników 
projektu: 
• psychologiczne - 2 

psychologów 
udzieliło wsparcia 
183 osobom, 

• prawne - 48 
godzin 
(14 osób), 
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• pedagogiczne -
300 godzin (83 
osoby), 

• konsultacje 
terapeuty ds. 
uzależnień - 200 
godzin (74 osoby), 

• konsultacje 
terapeuty 
rodziny/psychotera 
-peuty - 200 godz. 
(42 osoby), 

• konsultacje 
i terapia 
logopedyczna -
250 godzin (59 
osób). 

Telefoniczne 
poradnictwo 
specjalistyczne. Linia 
telefoniczna 
obsługiwana przez 
terapeutę rodzin/ 
psychoterapeutę/ 
pedagoga w każdy 
wtorek i piątek. 
W ramach 
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poradnictwa 
udzielono 195 porad. 

3. Zwiększenie 
dostępu do 
usług 
asystenckich, 
zdrowotnych 
i 
rehabilitacyj
nych 

Aktualizacja 
poszerzenia, 
zróżnicowania i 
unowocześnienia 
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 
ni epełno sprawny ch. 
W ramach projektu unijnego 
„Centrum Usług -Współpraca na 
rzecz społeczności lokalnej" 
utworzono wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego na terenie 
partnerskich gmin Łopuszno 
i Mniów. Zakupiono podstawowy 
sprzęt (balkoniki, łóżka 
rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, aparat tlenowy, 
podnośniki dla osób 
niepełnosprawnych), również 
w gminie Chęciny w której 
uruchomienie wypożyczalni 
planuje się w 2021 roku. 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze 
unijne 

Uruchomienie 
działalności 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego - 2. 

2020 3. Zwiększenie 
dostępu do 
usług 
asystenckich, 
zdrowotnych 
i 
rehabilitacyj
nych 

Aktualizacja 
poszerzenia, 
zróżnicowania i 
unowocześnienia 
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 10 
osób, które świadczą usługi 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze 
unijne 

Liczba osób 
korzystających z usług 
asystenckich -74 
(CU), w tym osoby 
z symbolem 

2020 
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asystenckie na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

niepełnosprawności 
(P,U,C) - 22 osoby. 

Organizacja zajęć usprawni aj ąco-
rehabilitacyjnych w ramach 
projektu unijnego „Centrum 
Usług - Współpraca na rzecz 
społeczności lokalnej" (CU) 

PCPR 
w Kielcach 

Fundusze 
unijne 

Liczba godzin zajęć 
usprawni ająco-
rehabilitacyj nych: 
3 000 godzin (CU) 

2020 

4. Dostosowanie 
przestrzeni 
do potrzeb 
osób 
niepełno
sprawnych 
oraz 
zapewnienie 
możliwości 
swobodnego 
przemie
szczania się, 
w tym 
likwidacja 
barier 
architektoni
cznych 

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. 

Liczba pojazdów: 0 2020 
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w obiektach 
użyteczności 
publicznej. 
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