
I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 

realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego.  

1. Fundacja „Polski Instytut Otwartego Dialogu”  

Fundacja prowadzi kursy EX-IN (Warsztaty "Ekspert przez doświadczenie”) dla osób   

z  doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, które pozytywnie przezwyciężyły jeden lub 

więcej epizodów kryzysu. Realizuje także Projekt: „Europejskie Partnerstwo na rzecz 

rozpowszechniania dobrych praktyk Otwartego Dialogu w procesie leczenia pacjentów w 

psychozie”. 

Okres realizacji:  kwiecień 2013- lipiec 2015  

Celem Kursu EX-IN jest wdrożenie innowacyjnego sposobu rehabilitacji osób z 

doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego przez edukację, rozwój osobisty i 

zaangażowanie w działania na rzecz poprawy jakości usług psychiatrycznych. Jednocześnie 

kurs EX-IN stanowi przygotowanie uczestników do pełnienia roli Eksperta przez 

doświadczenie w opiece psychiatrycznej (rola edukatora i/lub towarzysza w zdrowieniu). 

Zadanie jest realizowane w oparciu o uznany w Europie program EX-IN (Experienced- 

Involvement) stworzony w ramach współpracy profesjonalistów z Niemiec, Szwajcarii, 

Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii i Słowenii. Od 2005 roku tworzą oni 

innowacyjne rozwiązania w opiece psychiatrycznej, włączając w nie osoby z doświadczeniem 

choroby psychicznej.  Oferent jest autoryzowanym partnerem niemieckiej organizacji FOKUS - 

koordynatora kursu EX-IN w Europie.   

Opis (skrócony) działania:   

4. Przygotowywanie materiałów na podręczniki do kursu ODA. 

Efekty działań :  

Projekt, obejmuje przede wszystkim: 

1.Prowadzenie w/w kursu ODA-w nim: seminaria, warsztaty i superwizje we Wrocławiu i 

Warszawie. Kursy skończyły się w październiku 2014r., łącznie uczestniczyło w nich 58 osób 

2.Wizyty studyjne w Niemczech i Austrii, których celem jest pokazanie praktycznej strony 

ODA uczestnikom kursu  

3. Uczestnictwo w konferencjach i seminariach w Norwegii, Danii, Krakowie, Warszawie, 

Wrocławiu – celem przekazywania polskich doświadczeń ODA i uczenia się od najbardziej 

doświadczonych partnerów projektu. 



1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 

2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, 

Wałbrzychu, Krakowie, Koszalinie. 

3. Współtworzenie Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Ochrona zdrowia psychicznego w 

Polsce” oraz uczestnictwo w grupie działającej przy RPO. 

4. Uczestnictwo w kilkunastu konferencjach w Polsce i Europie – na konferencjach krajowych 

dodatkowo prowadzone były warsztaty i seminaria dotyczące ODA. 

5. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w podejściu ODA. 

6. Publikacje artykułów polskich praktyków ODA. 

7. Uczestnictwo osób związanych z Fundacją w konferencji w Helsinkach poświęconej 

badaniom nad Otwartym Dialogiem, podczas której m.in. prof. Bogdan de Barbaro miał swoje 

wystąpienie. 

8. Uzyskanie rekomendacji profesjonalistów w zakresie zdrowia psychicznego: prof. Jaakko 

Seikkuli i prof. Bogdana de Barbaro . 

9. Dzięki innowacyjnemu podejściu Otwarty Dialog pojawia się nadzieja na to, że osoby 

borykające się z kryzysami psychicznymi zostaną wyleczone, powrócą do pracy, na uczelnię, 

założą rodziny i odzyskają swoją pozycję w społeczeństwie. 

Finansowanie; PFRON, Urząd Miejski Wrocławia, UE-Projekt Leonardo Da Vinci (aktualnie 

Erazmus+) oraz środki własne.  

Strona internetowa: www.otwartydialog.pl  

2. Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ,,ART"   

Stowarzyszenie realizuje od 2004 r. m.in. działanie pn: ,,RAZEM ŁATWIEJ" - warsztaty 

turystyczno-artystyczne.  Mieszczą się one  w koncepcji ,,leczenia światem ".   

Celem cyklu warsztatów turystycznych jest przeciwdziałanie objawom ubytkowym chorób 

psychicznych, w szczególności schizofrenii. Proponując osobom chorym, często pozostającym 

na rencie, atrakcyjne wyjazdy Stowarzyszenie stara się mobilizować ich do aktywności 

ruchowej oraz intelektualnej. Dostosowując trudności do poziomu funkcjonowania osób 

chorujących buduje się ich pozytywną samoocenę. W trakcie wyjazdów teatr ,,Euforion" 

prezentuje w wybranych ośrodkach spektakle, starając się przekonać osoby znajdujące się  w 

szpitalach psychiatrycznych i innych placówkach do aktywności. 

Niepełnosprawni aktorzy zachęcają do tworzenia przymierza terapeutycznego i  twórczej 

ekspresji emocji. Dodatkowym celem wyjazdów jest sporządzenie dokumentacji 

http://www.otwartydialog.pl/


fotograficzno-filmowej działania. Dokumenty te wykorzystywane są do wzmacniania 

wspaniałych przeżyć oraz kreowania pozytywnego wizerunku osoby chorej psychicznie 

tworząc świadectwa zdrowienia. 

Opis działania: Wyjazdy trwające 2-4 dni. Jest to czas intensywnej pracy oraz gromadzenia 

niezapomnianych wrażeń i doświadczeń.  

W programie rajdów-warsztatów turystyczno-artystycznych  są  zarówno wycieczki piesze, 

zwiedzanie muzeów i zabytków, poznawanie atrakcji regionalnych, jak i nauka zaradności  

życiowej i samoobsługi. Przed wyjazdem uczestnicy przy wsparciu terapeutów opracowują 

trasę wycieczek, szukają miejsc noclegowych, miejsc, gdzie można zjeść posiłki, przygotowują 

potrzebny do wyjazdu ekwipunek.  

W czasie wyjazdów poza wspólnym podejmowaniem wysiłku fizycznego (wędrówki, 

pływanie, zwiedzanie) uczestnicy samodzielnie przygotowują integracyjne śniadania, kolacje, 

ogniska. Wieczorami odbywają się warsztaty muzykoterapeutyczne i teatralne.  

Realizowane wizyty w szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej, warsztatach 

terapii zajęciowej są dla uczestników okazją do integracji z innymi osobami 

niepełnosprawnymi oraz do dzielenia się swoimi świadectwami zdrowienia.  

Efekty  działania; Osoby niepełnosprawne dzięki wyjazdom pokonały wiele swoich fizycznych 

i psychicznych trudności mierząc się z takimi wyzwaniami jak długie wędrówki i radzenie 

sobie ze zmęczeniem, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, pływanie kajakami i 

łodziami, przebywanie na wysokościach a także głęboko pod ziemią (np. przy zwiedzaniu 

kopalń czy twierdzy kłodzkiej).  

 W czasie każdego wyjazdu co najmniej 60 osób z ośrodków, które były odwiedzane na 

warsztatowej trasie, było aktywnymi odbiorcami terapeutycznych przedstawień i 

uczestnikami warsztatów artystycznych, które dla nich były zorganizowane.  

W podsumowaniu, dotychczasowych efektów działań projektów ,,Razem łatwiej" to:  

- 14 wyjazdowych warsztatów turystyczno-artystycznych, 

- ponad 25 spektakli wystawionych w szpitalach i placówkach terapeutyczno-opiekuńczych 

poza Wrocławiem, 

- ponad 200 niepełnosprawnych, aktywnych uczestników warsztatów   turystyczno-

artystycznych 

- ponad 750 podopiecznych szpitali i innych placówek- widzów spektakli i uczestników 

warsztatów artystycznych.  



Finansowanie, środki PFRON przyznane przez MOPS we Wrocławiu (2004-2007 r.); Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2011 – 2014: środki z budżetu województwa 

oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),  Wydział Zdrowia 

Urzędu Miejskiego Wrocławia (2008- 2009 r.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2010 

r., 2014).  

Strona internetowa: www.dolsarart.org.pl 

3. Fundacja PozyTywka  

Fundacja realizuje Program promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia osób z 

doświadczeniem choroby psychicznej i zaburzeniami psychiatrycznymi- Aktywnie i zdrowo. 

Projekt jest realizowany od 2010r.  

Działania polegają na edukacji zdrowotnej, wsparciu i opieki psychologicznej dla osób 

zagrożonych zaburzeniami psychogeriatrycznymi i doświadczającymi problemów  

wynikających z zaawansowanego wieku. W ramach programu Fundacja stara się zapewnić 

seniorom możliwość ponownej integracji ze społeczeństwem poprzez rozwój aktywności i 

niwelowanie trudności w funkcjonowaniu społecznym.  

Program ten skierowany jest do osób po 60 roku życia. 

 

- prowadzenie bezpłatnych konsultacji wstępnych w celu określenia optymalnych działań dla 

uczestników projektu.  

Efekty: Przede wszystkim dla wielu osób powyżej 60 r.ż. jest to jedyna możliwość skorzystania 

z kompleksowej opieki w profesjonalnym zespole, gwarantującym uzyskanie poprawy. 

Proponowane działania wpływają na sferę psychiczną i na poprawę funkcjonowania 

społecznego i emocjonalnego. Pozytywnej zmianie ulegnie samoocena beneficjentów, 

zmniejszają się obawy przed wyobcowaniem i stygmatyzacją. Wszystko to prowadzi do 

zmniejszenia ryzyka wykluczenia społecznego osób w podeszłym wieku. Dzięki wparciu 

zyskanemu w projekcie, osoby te stają się bardziej aktywne intelektualnie, fizycznie i 

społecznie. Proponowane działania podnoszą poziom wiedzy seniorów na temat dbania o 

Realizowane  działania: 

- prowadzenie zajęć edukacyjno-korekcyjnych dla osób starszych z zaburzeniami pamięci 

"Pamiętam" – trening pamięci; - "Potrafię" - kinezjologia edukacyjna i psychogimnastyka, - 

organizowanie zajęć grupowych ukierunkowanych na rozwój osobisty i aktywizację społeczną 

"Warsztaty rozwoju osobistego",  

http://www.dolsarart.org.pl/


zdrowie fizyczne i psychiczne. Zmiana w sposobie myślenia i trybie życia z pasywnego na 

aktywny ma realne odzwierciedlenie w ich relacjach z najbliższym otoczeniem oraz wpływa 

korzystnie na relacje z pozostałą częścią społeczeństwa. To z kolei pozytywnie zmienia 

postrzeganie roli osób starszych, uwrażliwia społeczeństwo na ich problemy i potrzeby. 

Finansowanie, Urząd Miejski Wrocławia oraz wkład własny Fundacji. 

Strona internetowa: http://fundacjapozytywka.org.pl/category/gramy/dla-seniorow/ 

 

4. Stowarzyszenie „Otwarty Krąg” 

Stowarzyszenie corocznie organizuje Kampanię Społeczno- Informacyjną „Dni Solidarności z 

Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej”, w ramach której przeprowadza wykłady 

szkoleniowe, warsztaty, spotkania informacyjne, wernisaże twórczości oraz koncerty dla Osób 

Niepełnosprawnych, Osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich bliskich i członków 

rodzin, oraz specjalistów.  Działania te są kontynuowane przez cały rok w ramach 

realizowanych przez Stowarzyszenie „Otwarty Krąg” programów zdrowotnych, dzięki którym 

Beneficjenci – osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, niepełnosprawni, ich rodziny i 

bliscy -  mogą korzystać ze wsparcia i pomocy specjalistów między innymi uczestnicząc w 

grupach terapeutycznych, psychoterapii indywidualnej, zajęć warsztatowych. 

Czas trwania działania, Od 2002 roku – do obecnie  

Celem działań jest: -Promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej, minimalizacja stygmatyzacjii 

dyskryminacji tych osób, społeczna edukacja przez pryzmat własnych doświadczeń osób 

chorujących, pokazanie ich twórczych możliwości, potencjału, obalenie mitów 

funkcjonujących w społeczeństwie na temat chorób psychicznych. 

-Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej, „umocnienie” ich, pokazanie dróg 

rozwoju, pomoc w podejmowaniu dróg rozwoju, nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

aktywnego udziału w terapii, w życiu społecznym i zawodowym. 

-Zwiększenie skuteczności współpracy w tzw. trialogu: beneficjenci, rodziny, terapeuci- 

poznanie różnych perspektyw.  

-Edukacja i wsparcie rodzin osób chorujących psychicznie, pomoc w akceptacji choroby  

i niepełnosprawności przez członków rodziny, pomoc w komunikacji z osobą chorującą 

psychicznie i zmniejszenie negatywnych emocji i emocjonalnego uwikłania. 

-Poprawa rozwoju nowoczesnych form Psychiatrii, środowiskowej na Dolnym Śląsku.  

http://fundacjapozytywka.org.pl/category/gramy/dla-seniorow/


-Kampania na rzecz nowoczesnych metod rehabilitacji, edukacji i zatrudnienia osób 

chorujących psychicznie. 

-Podnoszenie świadomości społecznej, kształtowanie postaw zrozumienia, tolerancji, 

akceptacji i wrażliwości społecznej wobec osób z doświadczeniem choroby psychicznej. 

-Stworzenie lobbingu w dążeniu do realizacji NPOZP -plenarne debaty i zabieganie o podjęcie 

inicjatyw na rzecz poprawy systemu opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku. 

-Zajęcia grupowe i indywidualne dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. 

Opis (skrócony) działania, Organizacja Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem 

Choroby Psychicznej, w ramach których organizowane jest corocznie od 2011r. Forum 

Psychiatrii Środowiskowej. 

Efekty: - Poprawa jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin. 

-Podejmowanie przez osoby chorujące psychicznie nowych zadań i ról, powrót do pracy. 

-Zwiększenie wiedzy i świadomości w społeczeństwie na temat chorób psychicznych a tym 

samym zwiększenie akceptacji dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, 

zmniejszenie ich izolacji i wykluczenia.  

Realizacja projektów wpływa na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez 

uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych pomocnych w rozumieniu procesu 

choroby, jej przyczyn oraz następstw. Uczestnictwo w grupach wsparcia oraz terapeutycznej i 

warsztatach daje jej członkom możliwość podwyższenia swoich kompetencji społecznych, 

pracy nad komunikacją oraz empatią. Takie spotkania oraz wsparcie pomogą osobom 

niepełnosprawnym, które z powodu choroby były wyizolowane od społeczeństwa. W pracy 

grupowej osoby po przebytym kryzysie psychicznym mogą zaspokoić potrzebę kontaktu z 

innymi oraz powracać do życia społecznego w spokojnej i życzliwej atmosferze. 

Zajęcia mają też za zadanie ochronę beneficjentów  przed progresją zaburzeń i zależnością 

instytucjonalną, zmniejszenie obciążenia rodziny i kosztów  całego systemu opieki. 

Zapewniają ciągłość leczenia i możliwość korzystania z właściwych form opieki zdrowotnej i 

oparcia społecznego. Wypełniają lukę między opieką instytucjonalną a środowiskiem. 

Finansowanie: Projekty dofinansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

województwa dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocławia, PFRON, Wrocławskiego Centrum 

Zdrowia SPOZ. 

strona internetowa www.otwartykrag.pl   

5. Stowarzyszenie „Świat Nadziei”        

http://www.otwartykrag.pl/


Prowadzi  Galerię  ArtBrut i Pracownię Aktywizacji Społecznej od 2009r. w ramach 

jednorocznych projektów.   

Odbiorcami pośrednimi są instytucje kultury i sztuki oraz instytucje działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. 

Celem działalności Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest poprawa jakości 

życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo i zaburzeniami psychicznymi  

poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, 

rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie 

sprawności każdego podopiecznego, w kierunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym.  

Opis działania: W ramach działań Galerii ArtBrut i Pracowni realizowany jest cykl wystaw 

oraz zajęć galeryjnych obejmujących warsztaty twórcze, spotkania autorskie i zajęcia 

terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób ze specjalnymi potrzebami - 

polegających między innymi na usamodzielnianiu tych osób  w prowadzeniu przez nich galerii 

sztuki.  

 

W Galerii i Pracowni realizowane są także zadania w ramach prowadzonych projektów, 

ukierunkowanych na aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością umysłową i 

zaburzeniami psychicznymi, poprzez działania twórcze i integrację w życiu kulturalnym. Do 

współpracy w ramach realizowanych projektów zapraszani są znani artyści, wiodące 

wrocławskie instytucje związane z kulturą i sztuką m.in.  Fundacja WRO - Centrum Sztuki 

Mediów ,Teatr Polski, Teatr Pieśń Kozła, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Muzeum 

Współczesne Wrocławia, Muzeum ASP we Wrocławiu, BWA Wrocław - Galerie Sztuki 

Współczesnej, Galeria Miejska, Galeria Entropia, Browar Mieszczański, Gazeta Wyborcza  

Wiodącym projektem jest Program Aktywizacji Społecznej „Sztuka Aktywności”, realizowany 

od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań 

funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnymi umysłowo i ze sprzężonymi 

zaburzeniami psychicznymi. Program jako jedyny we Wrocławiu inicjuje i integruje w sposób 

długofalowy współpracę w kierunku aktywizacji społecznej, między wrocławskimi 

instytucjami kultury i sztuki oraz placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób z 

niepełnosprawnością umysłową oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Finansowanie Galeria i Pracownia nie ma stałej dotacji, funkcjonuje jako długofalowy 



niekomercyjny projekt stowarzyszenia, na który środki pozyskiwane są co roku z różnych 

źródeł, przede wszystkim w ramach jednorocznych projektów konkursowych na realizację 

zadań publicznych ogłaszanych przez gminę Wrocław, Samorząd Województwa.  

Strona internetowa: www.swiatnadziei.org                            

5. Fundacja Opieka i Troska,  

Fundacja realizuje m.in. Warsztaty samorozwoju dla kobiet w depresji od 2011r. , z przerwą 

wakacyjną (lipiec, sierpień) do nadal. 

Adresatami Warsztatów są kobiety cierpiące na zaburzenia depresyjne. 

Celem zadania jest stworzenie dla kobiet w depresji cyklu Warsztatów (w tym warsztaty 

rozwojowe, grupa wsparcia, konsultacje indywidualne, ergoterapia, spotkania z zaproszonymi 

gośćmi, wyjścia kulturalno-poznawcze, trening uważności i relaksacji), które będą 

jednocześnie terapią depresji i terapią przez życie umożliwiającą kobietom stopniowe 

włączanie się w życie społeczne i zawodowe. 

Opis (skrócony) działania:  

1.Działania promocyjno – rekrutacyjne.  

2.Trening Uważności i Relaksacji  

3.Ergoterapia-terapia poprzez pracę, której celem jest stopniowe podejmowanie 

różnorodnych aktywności, zachęcanie do doświadczania sukcesów, budowanie poczucia 

własnej sprawczości i poczucia bycia potrzebnym, wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

4. Spotkania z zaproszonym gościem - których celem jest, m.in. wsparcie rozwoju  i zdolności, 

- różnorodne oddziaływania terapeutyczne, rozwój osobisty, rozszerzenie wiedzy o 

dostępnych metodach leczenia depresji (zaproszeni goście: osoba z doświadczeniem choroby, 

która pozytywnie przezwyciężyła kryzys, muzykoterapeuta, terapeuta zajęciowy, 

psychoterapeuta/psychiatra, doradca zawodowy, stylistka). 

5. Warsztaty Rozwojowe - w ramach których prowadzone są treningi, których celem jest: 

- Nawiązanie więzi z terapeutą i innymi uczestniczkami grupy, poznawcza aktywizacja sieci 

społecznej i sieci wsparcia. 

- Zwiększenie wiedzy dotyczącej tego czym jest depresja oraz jakie są dostępne metody 

leczenia zaburzeń depresyjnych, jak lepiej radzić sobie z jej objawami oraz jak bezpiecznie 

radzić sobie w kryzysie psychicznym, w tym w kryzysie suicydalnym. 

- Regulacja afektu i praca nad poprawą nastroju, odreagowanie agresji oraz innych 

negatywnych uczuć na zewnątrz poprzez zastosowanie różnych technik terapeutycznych - 

http://www.swiatnadziei.org/


celem jest tutaj zrozumienie swoich uczuć, nauka ich wyrażania i regulowania w sposób 

adaptacyjny. Ma to sprawić, że nie będą one tak przytłaczające i obezwładniające dla 

uczestniczek, a przeżywane przez nie napięcie zostanie zredukowane. 

- Identyfikacja i przepracowanie dysfunkcjonalnych schematów poznawczych- dążenie do 

zmiany negatywnych przekonań o sobie i świecie, co ma prowadzić do zredukowania 

zaburzeń depresyjnych. 

-Wzmocnienie wewnętrznych zasobów uczestniczek umożliwiających radzenie sobie z 

problemami dnia codziennego. 

- Pobudzanie wyobraźni, myślenia i uczuć w pozytywnym kierunku, praca nad 

polisemantycznym postrzeganiem siebie, historii swojego życia i otaczającej rzeczywistości. 

- Poprawa samooceny i kontaktów społecznych - pozwoli to pacjentkom lepiej funkcjonować 

w sytuacjach społecznych i zawodowych. 

- Psychoprofilaktyka nawrotów choroby depresyjnej - celem jej jest lepsze radzenie sobie w 

sytuacji pojawienia się symptomów depresyjnych w przyszłości. 

6. Konsultacje Psychologiczne. 

7. Grupa wsparcia. 

8.Wyjścia z uczestniczkami o charakterze kulturalno- poznawczym, których celem jest: 

- aktywizacja uczestniczek oraz wspieranie rozwoju nowych zainteresowań poprzez 

wychodzenie do różnych instytucji kulturalnych, m. in opery, teatru, galerii sztuki. 

9. Dokumentacja i ewaluacja.  

Efekty działania:             

W ramach spotkań udało się zbudować więź pomiędzy uczestniczkami oraz stworzyć 

bezpieczną i życzliwą atmosferę, sprzyjającą otwartemu wyrażaniu siebie - swoich uczuć, 

przeżyć, myśli i potrzeb. Dzięki spotkaniom grupowym, a także konsultacjom indywidualnym, 

uczestniczki mogły odreagować swoje bolesne doświadczenia życiowe i negatywne uczucia, 

oraz zastąpić je pozytywnymi.  

Finansowanie: Urząd Miejski Wrocławia, środki własne  

Strona internetowa: www.opiekaitroska.pl   

 

6.Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie Centrum Rehabilitacji  i Neuropsychiatrii 

„Celestyn”  

Stowarzyszenie  realizuje  m.in.  działanie pn: Terapia zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych 

http://www.opiekaitroska.pl/


u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zwierząt - dogoterapia.  

Jest prowadzona od kilku lat. Celem jest poszerzenie oddziaływań terapeutycznych w leczeniu 

zaburzeń w sferze emocji, zachowania i funkcjonowania społecznego u dzieci i młodzieży o 

terapię z udziałem zwierząt.   

Opis działania: Dogoterapia jest sprawdzonym i skutecznym sposobem terapii w wielu 

szeroko rozumianych zaburzeniach emocjonalnych i trudnościach w funkcjonowaniu 

społecznym. Od wielu lat dogoterapia prowadzona jest we współpracy z dwiema 

dogoterapeutkami, które będąc równocześnie pedagogami specjalnymi mają przygotowanie 

do pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi. Korzystnie 

wpływa to na jakość i skuteczność prowadzonej przez nich terapii. Przywożą swoje, 

odpowiednio przygotowane do tej formy pracy, psy. Udostępniamy pomieszczenia, w których 

odbywa się praca terapeutyczna indywidualna lub w małych grupach. 

Efekty realizowanego działania: Poszerzenie oferty terapeutycznej o dogoterapię korzystnie 

wpłynęło na postrzeganie przez rodziców oraz ich dzieci kontaktów terapeutycznych w ogóle, 

w tym pracy z psychologami, pedagogami czy psychiatrami. Jest to atrakcyjna i lubiana przez 

dzieci i młodzież forma terapii, dzięki której chętniej korzystają też z pozostałych, koniecznych 

dla nich w/w zajęć Dogoterapia korzystnie wpływa na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej 

u naszych pacjentów: łagodzi lęk u zbyt lękliwych, uspokaja zbyt pobudzonych, poprawia 

empatię, uczy odpowiedzialności, koryguje zaburzenia w sferze odbioru bodźców 

zmysłowych.  

Działanie prowadzone w sposób ciągły od kilku lat. 

Finansowanie: PFRON, NFZ, czasami środki prywatne pacjentów. 

Strona internetowa:  www.celestyn.pl  

 

II. Dobre praktyki w zakresie  ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 

realizowane przez podmioty lecznicze Województwa Dolnośląskiego.  

1.Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 

Wałbrzyski Ośrodek Psychiatrii jest przykładem dekoncentracji dużych szpitali 

psychiatrycznych i tworzenia placówek lecznictwa psychiatrycznego przy szpitalach 

wielospecjalistycznych. 

Celem działania jest realizacja celu głównego NPOZP tj.  zapewnienie osobom z zaburzeniami 

psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form 

http://www.celestyn.pl/


opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Zadaniem jest 

m. in. dekoncentracja dużych ośrodków psychiatrycznych na rzecz mniejszych, lokowanych 

przy szpitalach wielospecjalistycznych. Utworzenie oddziału leczenia stacjonarnego i oddziału 

dziennego oraz częściowe przeniesienie świadczeń leczniczych udzielanych w 

zdekapitalizowanych obiektach Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Stroniu Śląskim a także wdrażanie modelu lecznictwa środowiskowego  

Opis (skrócony) podjętego działania;  

Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi udzielane są w :  

 

 

 

Pacjenci Wałbrzyskiego Centrum Psychiatrii mają dostęp do wszystkich świadczeń  

udzielanych w szpitalu wielospecjalistycznym, w tym w szczególności do konsultacji lekarzy 

innych dziedzin medycznych (m.in. internistów, neurologów, kardiologów) oraz 

specjalistycznej diagnostyki medycznej (m.in. Tomografii Komputerowej, EEG, diagnostyki 

mikrobiologicznej, MRI). 

Efekty realizowanego działania   

Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz jakości 

ich udzielania. 

Czas trwania działania: od listopada 2009 r. do nadal  

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz środki własne. 

a)Oddziale Psychiatryczny o charakterze „zamkniętym”, który  stanowi część Szpitala 

Specjalistycznego im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Dysponuje 70 miejscami 

stacjonarnymi oraz izbą przyjęć. Obiekt jest nowoczesny, komfortowo wyposażony, spełnia 

najnowsze standardy bezpieczeństwa. Pacjenci mają do dyspozycji 3 - 6 osobowe sale, sale 

terapii i dziennego pobytu. Obiekt jest monitorowany. 

b)Oddziale Dziennym Psychiatrycznym- to miejsce dające możliwość korzystania z terapii i 

rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie 

wymagają hospitalizacji całodobowej. Zajęcia w oddziale trwają od godziny 8 do 14, po czym 

pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. 



Link do strony internetowej:  

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/aktualnosci/otwarcie-walbrzyskiego-osrodka-psychiatrii  

 

2. Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu 

Nazwa działania: Implementacja i adaptacja nowego modelu leczenia i opieki środowiskowej 

psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin- praktyki dialogiczne z udziałem sieci 

społecznych. 

Czas trwania działania: od kwietnia 2003 r. do nadal. 

Uczestnikami działania są: dzieci , młodzież i ich rodziny z zaburzeniami psychicznymi oraz 

członkowie sieci społecznych (pracownicy socjalni, kuratorzy, nauczyciele, lekarze pierwszego 

kontaktu, przyjaciele i znajomi rodziny, krewni, inne znaczące dla rodziny osoby). 

Celem jest wdrożenie w polskim systemie środowiskowej opieki psychiatrycznej  

funkcjonalnego i przyjaznego modelu leczenia, który:  aktywuje  zasoby psychologiczne 

dziecka i jego rodziny, angażuje członków sieci społecznych, wzmacnia współpracę 

międzysystemową i międzysektorową oraz zmniejsza ryzyko rozwoju przewlekłych zaburzeń 

psychicznych oraz  nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży . 

Opis (skrócony) podjętego działania: Działania w ramach implementowania i adoptowania 

dobrych praktyk w psychiatrii dzieci i młodzieży obejmowały dwa  etapy. W pierwszej 

kolejności zrealizowano etap szkoleniowo-edukacyjny a w drugiej usługowo-organizacyjny. 

A. Etap szkoleniowo edukacyjny objął: 

1. Wizyty studyjne w miejscach realizowania dobrych praktyk (Finlandia, Niemcy). 

2. Udział pracownika DOPDIM w międzynarodowym szkoleniu  w zakresie nowych 

sprawdzonych praktyk leczenia środowiskowego – „Otwarty Dialog”  (Niemcy, Berlin).   

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie rocznego szkolenie z metody „Otwarty Dialog”, 

adresowanego do pracowników DOPDIM. 

4. Zapewnienie kontynuacji szkoleń w nowej metodzie oraz superwizji w formie 

kształcenia ustawicznego dla pracowników DOPDIM. 

5. Zorganizowanie konferencji szkoleniowo-naukowych krajowych oraz regionalnych 

seminariów szkoleniowych w celu rozpowszechniania wiedzy i doświadczenia z 

zakresu nowych stosowanych w DOPDIM praktyk w psychiatrii środowiskowej. 

6. Napisanie publikacji w formie doniesienia o pierwszych doświadczeniach w 

adoptowaniu nowych praktyk środowiskowych. 

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/aktualnosci/otwarcie-


B. Etap usługowo-organizacyjny  

1. Wprowadzenie i zaadoptowanie nowych praktyk terapeutycznych („Otwarty Dialog”,  

procesy reflektujące) w obszarze działających Zespołów Leczenia Środowiskowego w 

DOPDIM. 

2. Wprowadzenie języka „Otwartego Dialogu” jako narzędzia komunikacji w zespołach 

terapeutycznych DOPDIM. 

3. Stopniowa zmiana organizacji udzielanych świadczeń w zakresie psychiatrii 

środowiskowej dzieci i młodzieży w DOPDIM  - zgodna z podstawowymi zasadami 

„Otwartego Dialogu”. Można wyróżnić tutaj kilka wdrożonych kroków:   

Efekty realizowanego działania: W ramach podjętych działań dokonano zmian na 2 

poziomach: leczniczym i organizacyjnym. Na pierwszym poziomie: zwiększono efektywność 

oddziaływań terapeutycznych, zredukowano stosowane leki psychiatryczne przy zwiększonym 

zakresie oddziaływań psycho i socjoterapeutycznych.  

Zmniejszono liczbę hospitalizacji psychiatrycznych a także udzielono pomocy rodzinom w 

zakresie zwiększenia własnych  zasobów i kompetencji w ramach strategii samopomocy 

środowiskowej.  

W poziomie organizacyjnym: zintegrowano dostępne metody leczenia i opieki adresowane 

do dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, dostosowano model leczenia do potrzeb 

pacjenta i rodziny, wypracowano funkcjonalny język komunikacji w ramach zespołów 

terapeutycznych DOPDIM oraz poprawiono jakość współpracy międzysektorowej w zakresie 

 

  Demokratyczne podejmowanie wszystkich decyzji   związanych z procesem 

leczenia z udziałem rodziny i członków sieci społecznych. 

 Zapewnienie ciągłej opieki  niezależnie od miejsca leczenia pacjenta (oddział 

stacjonarny, oddział dzienny, środowisko) 

 Skrócenie czasu pomiędzy wystąpieniem ostrego kryzysu psychicznego  a 

interwencją zespołu terapeutycznego  i związanego z nim planowaniem procesu 

leczenia. 

  Angażowanie w proces leczenia członków sieci społecznych, w tym specjalistów z 

pokrewnych sektorów. 

 Wzmacnianie aktywności terapeutycznych i samopomocowych w lokalnym 

środowisku życia chorego. 



leczenia i opieki psychiatrycznej środowiskowej dla dzieci młodzieży poprzez szkolenia i 

angażowanie specjalistów pokrewnych sektorów do udziału w spotkaniach sieci społecznych 

w ramach adoptowania dobrych praktyk. 

Finansowanie: Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczeń Zespołu Leczenia 

Środowiskowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji- Leonardo Da Vinci. 

Link do strony internetowej: www.dopdim.pl  

 

3. Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

Nazwa działania: Ośrodek lecznictwa psychiatrycznego jako przykład dekoncentracji dużych 

szpitali psychiatrycznych i tworzenia placówek lecznictwa psychiatrycznego przy szpitalach 

wielospecjalistycznych, realizowany w ramach współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego różnych szczebli (powiat –województwo) poprzez połączenie Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu z Wojewódzkim Szpitalem 

Neuropsychiatrii w Krośnicach. 

Czas trwania działania: od 2008 r. do nadal  

Cel podjętego działania: Realizacja celu głównego NPOZP tj.  zapewnienie osobom z 

zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz 

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

Zadaniem jest m.in. dekoncentracja dużych ośrodków psychiatrycznych na rzecz mniejszych, 

lokowanych przy szpitalach wielospecjalistycznych oraz podniesienie jakości udzielania 

świadczeń leczniczych poprzez poprawę standardu bazy lokalowej.  

Opis (skrócony) podjętego działania: Utworzenie: a)Oddziału psychiatrycznego ogólnego. 

W oddziale tym  prowadzona jest diagnostyka i terapia wszelkich zaburzeń psychicznych osób 

dorosłych – depresyjnych, psychoz, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania u osób 

upośledzonych umysłowo, zaburzeń świadomości, zwłaszcza w alkoholowych zespołach 

abstynencyjnych oraz zaburzeń na podłożu organicznym. 

Oddział funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej. Organizowane przez 

psychologów i terapeutów zajęcia odbywają się regularnie, a na plan tych zajęć, w miarę 

możliwości, wpływ mają również sami pacjenci. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. 

W procesie leczniczo - rehabilitacyjnym stosowane są różne formy oddziaływań 

pozafarmakologicznych tj.: terapia relaksacyjna, psychorysunek, psychoedukacja pacjentów i 

http://www.dopdim.pl/


ich rodzin, terapia zajęciowa psychoterapia grupowa i indywidualna, terapia ruchowa oraz 

oddziaływania socjalne. 

Podczas zajęć pacjenci uczą się, jak radzić sobie ze stresem, złością i agresją. Terapeuci 

przekazują informacje dotyczące profilaktyki życia psychicznego i profilaktyki uzależnień. W 

ramach terapii zajęciowej prowadzi się zajęcia: plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, 

relaksacje połączone z wizualizacją, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, 

okolicznościowe imprezy artystyczne oraz konkursy szachowe z nagrodami Oddział dysponuje 

110 łóżkami. Dzięki funkcjonowaniu w ramach szpitala wielospecjalistycznego, pacjenci mają 

również szeroki dostęp do konsultacji innych lekarzy specjalistów: neurologa, internisty, 

chirurga, radiologa, ortopedy, laryngologa, okulisty, dermatologa. W razie potrzeby 

przeprowadzana jest  diagnostyka laboratoryjna  oraz inne konieczne badania (EEG, EKG, RTG 

itp.).  

b)Oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży – oddział prowadzi leczenie 

farmakologiczne, psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzinną w następujących 

zaburzeniach: depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, anoreksja i bulimia 

nervosa, a także w psychozach. W trakcie hospitalizacji pacjenci oddziału mogą kontynuować 

naukę w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W czasie wolnym korzystają z terapii 

zajęciowej  

c)Oddziału Terapii Uzależnień – w oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne osobom 

uzależnionym od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz od hazardu. Świadczenia 

w Oddziale Terapii Uzależnień realizowane są w 6/8 tygodniowym programie terapii 

uzależnień. Oddział posiada 20 łóżek, przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn i oferuje 

możliwość 3-tygodniowego programu nawrotów choroby. Podstawową metodą leczenia osób 

uzależnionych w Oddziale Terapii Uzależnień jest psychoterapia indywidualna i grupowa. 

Program terapii oparty jest na podejściu terapii behawioralno – poznawczej, humanistycznej 

oraz systemowej. Ważną zasadą obowiązującą w Oddziale jest życzliwość i zrozumienie 

pacjenta oraz dostosowywanie osobistego planu terapii do potrzeb i możliwości pacjenta. 

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków jednostek samorządu terytorialnego. 

Efekty realizowanego działania:   Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz jakości ich udzielania. 

Link do strony internetowej: http://www.mcm-milicz.pl 

 

http://www.mcm-milicz.pl/


3. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi  

Działanie: Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego 

(psychoz) – podejście terapeutyczne. 

Czas trwania działania: Październik 2013 do października 2015 

Program zakłada szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu, dostosowanie leczenia do 

indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz postrzeganie leczenia jako procesu 

wykorzystującego różne metody terapeutyczne. Terapia grupowa i indywidualna, oparcie w 

rodzinie i sieci społecznej pacjenta oraz praca z wykorzystaniem własnych zasobów 

psychicznych wspomagają proces zdrowienia zapobiegając nawrotom choroby. 

Uczestnikiem jest dobrany, wyszkolony zespół (psychozowy) składający się z lekarza, 

psychologa, pielęgniarki, pracownika socjalnego oraz terapeuty zajęciowego, pracujący z 

pacjentem w oddziale, a następnie w systemie leczenia domowego. 

Cel podjętego działania: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym tj. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie 

zachowań stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz zwiększenie integracji 

społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi; leczenie kryzysów w otoczeniu, w którym żyją 

pacjenci, angażując przy tym ważnych dla nich bliskich a także organizacja systemu 

poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.  

Opis (skrócony) działania: Program „Otwarty dialog – podejście terapeutyczne” jest 

pilotażową ofertą skierowaną do  pacjentów leczących się stacjonarnie i przede wszystkim 

ambulatoryjnie. Celem realizacji Programu jest zredukowanie czasu trwania nieleczonych 

kryzysów psychicznych oraz skoordynowanie różnych form opieki poprzez pracę Zespołu z  

pacjentem, jego rodziną, opiekunami, otoczeniem, lekarzem rodzinnym, instytucjami 

społecznymi, itp. Do realizacji zadań (wg nowego modelu pomocy) przeszkolono pielęgniarkę 

i lekarza. 

Jednocześnie w trakcie realizacji szkolenia tą nową metodą terapii, wstępnie objęto kilku 

pacjentów – z pozytywnym skutkiem. Zaobserwowano między innymi zwiększone 

zaangażowanie osób uczestniczących w spotkaniach sieci w proces leczniczy, co jest jednym z 

warunków długotrwałej remisji. Jednocześnie mając na względzie konieczność zachowania 

ciągłości opieki, program docelowo obejmie również pacjentów leczonych stacjonarnie. 

Finansowanie: środki własne. 



Efekty: -Wzrost zaangażowania osób uczestniczących w procesie leczniczym,  

-Poprawa edukacji zdrowotnej osób zaangażowanych w opiekę nad chorym z problemem 

psychicznym, 

-Docelowo możliwość szybkiej interwencji we wczesnej fazie kryzysu, 

- Ze względu na specyfikę samego procesu terapii, efekty można ocenić po objęciu opieką 

większej ilości pacjentów oraz dłuższej realizacji Programu, 

Link do strony internetowej: http://wsp.szpitalna9.pl/ 

 
III Dobra praktyka w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach realizacji NPOZP  

do realizacji i koordynacji przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o. o we 

Wrocławiu w partnerstwie z podmiotami leczniczymi o profilu psychiatrycznym i leczniczo - 

opiekuńczym, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego z 

obszaru Dolnego Śląska. 

Działanie pod nazwą: Dolnośląska psychogeriatria - program opieki nad mieszkańcami 

Dolnego Śląska zagrożonymi konsekwencjami choroby Alzheimera oraz podobnych schorzeń 

wieku senioralnego. 

Czas trwania działania: 2014-2020 

Celem działania jest podniesienie jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska poprzez 

poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej wobec rosnącej populacji osób w wieku 

senioralnym, cierpiących na choroby o charakterze otępiennym, w tym w szczególności na 

chorobę Alzheimera. 

Opis (skrócony) podjętego działania: Stworzenie regionalnego ośrodka konsultacyjno – 

informacyjnego, który wraz z siecią placówek opieki nad chorymi cierpiącymi na schorzenia 

otępienne, realizować będą zadania obejmujące zarówno terapię farmakologiczną i 

zajęciową, właściwą pielęgnację chorych, jak i działalność konsultacyjną i edukacyjną oraz 

fachowe wsparcie dla opiekunów i rodzin.  

Finansowanie: środki z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, środki własne 

podmiotów uczestniczących w projekcie. 

Efekty realizowanego działania: Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz jakości ich udzielania. 

Link do strony internetowej: Faza koncepcyjna – projekt nie posiada witryny internetowej. 

 

http://wsp.szpitalna9.pl/


IV Dobre praktyki realizowane przez  Centra Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej   

(we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy    

Działania centrów obejmują informację oraz porady zawodowe w formie  indywidualnej oraz 

grupowej (warsztaty). Wszystkie usługi są bezpłatne, skierowane do osób powyżej 18r.ż. Mają 

na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy-poprzez np. określenie preferencji 

zawodowych, wybór szkoły czy zawodu, przygotowanie odpowiednich dokumentów 

aplikacyjnych, informację nt. rynku pracy itp.  

Tematy prowadzonych warsztatów to m.in. :   
 

 Marka osobista kluczem do zatrudnienia 

 Moja firma-moja przyszłość 

 Preferencje zawodowe-drogowskazem planowania kariery zawodowej 

 Rozmowa kwalifikacyjna. Trening komunikacji interpersonalnej 

 Wybrane metody i techniki rekrutacji i selekcji kandydatów  do pracy 

 Autoprezentacja 

 Bilans kompetencji/umiejętności, predyspozycje. Kwalifikacje w odniesieniu do 

wymagań rynku pracy 

 Moje motywacje do podjęcia pracy 

 Dokumenty aplikacyjne 

 Poczucie własnej wartości a sukces na rynku pracy 

Podczas porad indywidualnych doradca zawodowy dobiera  metody diagnozy (np. testy 

predyspozycji zawodowych, osobowości, temperamentu itp.) pod kątem zawodowym 

indywidualnie do potrzeb klienta. 

Czas trwania działania: działanie stałe 

Adresatami działań są osoby dorosłe (ukończone 18lat).  

W ostatnich latach z usług Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP 

skorzystało: - w 2012r.: łącznie 11040 osób, z czego 24 osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

- w 2013r.: łącznie  10191 osób, z czego 27 osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Cel działania: Aktywizacja zawodowa, Pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy 

(poszukiwanie pracy, wejście/powrót na rynek pracy). 

Opis (skrócony) działania: Poradnictwo zawodowe- porady indywidualne i grupowe oraz 

informacja indywidualna i grupowa. 

Finansowanie: środki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Efekty działania: dostanie się przez osoby potrzebujące na kursy/szkolenia, podjęcie pracy 



zawodowej czy też uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, co może pomóc osobom 

również z doświadczeniem  choroby psychicznej w ubieganiu się o pracę w Zakładach Pracy 

Chronionej lub innych.     

Link do strony internetowej:  www.ciipkz.dwup.pl, 

www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl- po zarejestrowaniu na platformie możliwy kontakt z 

doradcą on-line za pomocą skype, gg, e-mail lub telefonicznie. 

   

Przedstawione powyżej dobre praktyki mają jedynie charakter przykładowy i nie stanowią 

wyczerpującego omówienia wszystkich działań podejmowanych m.in. przez podmioty 

lecznicze czy organizacje pozarządowe. Nie wymienione są też wszystkie podmioty, które 

realizują świadczenia na rzecz osób z chorobami psychicznymi, z doświadczeniem choroby 

psychicznej i ich bliskich. 

 

Zebrała: Ludmiła Domagała 

Wydział Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, 

ludmila.domagala@dolnyslask.pl tel. 48 71 7704290 

 

http://www.ciipkz.dwup.pl/
http://www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl/
mailto:ludmila.domagala@dolnyslask.pl

