
Załącznik nr 4 
Sprawozdanie z realizacji w 2020 i 2021 roku „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na 
lata 2018-2022" 

Cel. Szczegółowy C: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 

1. 

Cele szczegółowe 

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 
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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 
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w tym z zaburzeniami 
psychicznymi. 

psychicznymi. w tym zaburzeniami 
psychicznymi. 

bezrobotnych 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Środki 
PFRON 

2 osoby 
poszukujące pracy 
niepełnosprawne (0 
osób poszukujących 

pracy z 
zaburzeniami 

psychicznymi). 
Organizacja szkoleń 
grupowych dla osób 
niepełnosprawnych 
w tym zaburzeniami 
psychicznymi. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Kielcach, 
PFRON. 

Środki 
własne, 
Środki UE. 

26 osób 
bezrobotnych 

ni epełno sprawnyc h 
(2 osoby z 

zaburzeniami 
psychicznymi). 2021 

Środki 
własne, 
PFRON. 

2 osoby 
poszukujące pracy 

(0 osób 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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psychicznymi. 
4 osoby 

poszukujące pracy 
niepełnosprawne w 

tym 3 osoby 
poszukujące pracy 
niepełnosprawne 
z zaburzeniami 
psychicznymi. 

2021 

4 



Załącznik nr 6 
Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 
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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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• 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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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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