
 

 

Załącznik do  

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2012 – 2015 

Ocena oraz metody przeciwdziałania ryzyku 
 

Ryzyko       Przeciwdziałanie ryzyku 

L.p. Cel - zadanie Ryzyko Wpływ Prawdopo-

dobieństwo 

Istotność 

ryzyka 

Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku-mechanizmy kontrolne 

1 2 3 4 5 6 7 

Cel główny I - Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

1. 
Upowszechnianie wiedzy nt. zdrowia psychicznego, 

kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych 

dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu 

psychicznemu poprzez ustalenie priorytetów 

zdrowia psychicznego, opracowanie i realizację 

programu promocji zdrowia psychicznego. 

1.Niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

przeznaczonych na promocję 

zdrowia psychicznego. 

2.Brak chętnych do współpracy 

w realizacji programu. 

3. Trudności w pozyskaniu 

bezpłatnych materiałów dot. 

ochrony zdrowia psychicznego 

 

1 

 

1 

 

1 

1.Rozdawnictwo ulotek, broszur, nagłaśnianie korzystnych dla 

zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań i umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 

poprzez lokalne media, np. radio, prasę, strony internetowe 

Powiatu. 

2.Nawiązanie współpracy ze szkołami gimnazjalnymi 

i ponadgimnazjalnymi, pielęgniarkami szkolnymi, pedagogami, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, profesjonalistami z zakresu 

psychoterapii i uzależnień oraz lokalnymi mediami. 

3.Nawiązanie współpracy z instytucjami rządowymi, z NFZ , 

stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania 

bezpłatnych materiałów dot. ochrony zdrowia psychicznego. 

4.Próba pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. 

2. 
Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez 

opracowanie i realizację programu zapobiegania 

przemocy w rodzinie, szkole i w środowisku 

lokalnym. 

1.Niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

przeznaczonych na realizację 

programu 

2. Brak chętnych do współpracy 

w realizacji programu. 

3.Słaba współpraca szkół 

z instytucjami pomocy 

społecznej 

 

1 

 

1 

 

1 

1.Próba pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. 

2. Nawiązanie współpracy ze szkołami gimnazjalnymi 

i ponadgimnazjalnymi, pielęgniarkami szkolnymi, pedagogami, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, profesjonalistami z zakresu 

psychoterapii i uzależnień przy realizacji istniejącego powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy 

rodzinie oraz próba poszerzenia programu o część dot. zapobiegania 

przemocy w szkole i w środowisku lokalnym 

3. 
Zwiększenie integracji społecznej osób 

z zaburzeniami psychicznymi poprzez 

przygotowanie i realizację programu informacyjno – 

edukacyjnego sprzyjającego podstawom 

zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania 

dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

1.Niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

przeznaczonych na realizację 

programu. 

2. Brak chętnych do współpracy 

w realizacji programu. 

3.Trudności w pozyskaniu 

bezpłatnych materiałów dot. 

 

1 

 

1 

 

1 

1.Próba pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. 

2.Przygotowanie informacji, ulotek, broszur, publikacji prasowych na 

stronę powiatu krapkowickiego, jednostek organizacyjnych, 

stowarzyszeń skierowanych do całej populacji mieszkańców 

3.Organizacja imprez integracyjnych różnych środowisk. 

4.Zadbanie o zarezerwowanie pomieszczeń na imprezy integracyjne 

z dużym wyprzedzeniem. 

 



 

 

ochrony zdrowia 

psychicznego. 

4. Trudności w zabezpieczeniu 

lokalu i nagłośnienia na 

imprezy integracyjne. 

4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w 

stanach kryzysu psychicznego poprzez utworzenie 

ośrodka pomocy kryzysowej oferującego 

poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu 

zagrażającemu zdrowiu psychicznemu. 

1.Niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

przeznaczonych na 

funkcjonowanie istniejącego 

ośrodka. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1.Próba pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. 

2.Kontraktowanie usług z NFZ, szczególnie dot. stanów kryzysu 

psychicznego 

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym  

5. Upowszechnienie środowiskowego modelu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez 

opracowanie i realizację programu zwiększenia 

dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie 

do różnych form środowiskowej psychiatrycznej 

opieki zdrowotnej oraz integrowanie działalności 

placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej  

1.Brak kontraktu 

(niedostateczny kontrakt) 

z NFZ na świadczenia opieki 

zdrowotnej w zakresie opieki 

psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień . 

2.Brak środków na rozwijanie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych w gminach 

powiatu. 

3. Brak środków na utworzenie 

dziennego oddziału terapii 

uzależnień 

 

1 

 

2 

 

2 

1.Negocjacje i renegocjacje w sprawach zabezpieczenia 

odpowiedniego kontraktu z NFZ. 

2.Zabezpieczenie w budżetach gmin (w ośrodkach pomocy 

społecznej) środków na rozwijanie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych (PFRON, unijne, strukturalne, 

rządowe) na nowe zadania związane z ochroną zdrowia 

psychicznego.  

4. Pozyskanie KCZ sp. z o.o. do realizacji zadania (utworzenia 

dziennego oddziału terapii uzależnień). 

 

6. Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i 

oparcia społecznego poprzez opracowanie 

i realizację programu poszerzenia, zróżnicowania 

i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, wspieranie 

finansowe samopomocowych projektów organizacji 

pozarządowych służących rozwojowi form oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego 

projektom pozarządowym realizującym takie formy 

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz zwiększenie udziału zagadnień 

pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 

w działalności powiatowych centrów pomocy 

rodzinie. 

1.Brak środków na poszerzenie, 

zróżnicowanie, 

unowocześnienie pomocy 

i oparcia społecznego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

w zakresie pomocy: bytowej, 

mieszkaniowej, stacjonarnej, 

samopomocy.  

2.Brak zainteresowanych 

organizacji pozarządowych 

i środków na realizację 

Programu. 

3.Brak projektów organizacji 

pozarządowych służących 

rozwojowi form oparcia 

społecznego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

1 

 

1 

 

1 

1.Zabezpieczenie w budżetach gmin (w ośrodkach pomocy społecznej) 

środków na program poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia 

pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, 

samopomocy środowiskowej. 

2.Zainteresowanie organizacji pozarządowych programem wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

3.Wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych 

służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustalonymi priorytetami na 

dany rok w uchwale dot. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

4.Zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami 

psychicznymi w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

5.Pozyskiwanie środków zewnętrznych (PFRON, unijne, strukturalne, 

rządowe) na nowe zadania związane z ochroną zdrowia 

psychicznego. 



 

 

7. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami 

psychicznymi poprzez opracowanie i realizację 

programu rozwoju zróżnicowanych form 

wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości 

społecznej dostosowanych do potrzeb osób 

z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie 

dostępności rehabilitacji zawodowej, organizację 

poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, przygotowanie i 

prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej 

adresowanej do pracodawców, promującej 

zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

zwiększenie udziału zatrudnienia osób 

z zaburzeniami psychicznymi w działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy 

1.Brak środków finansowych na 

realizację Programu 

2.Trudności w organizacji 

poradnictwa zawodowego 

i szkoleń zawodowych dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi przez doradców 

zawodowych. 

3. 

 

 

1 

 

1 
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1.Umieszczenie  i realizacja zadań rozwoju zróżnicowanych form 

wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej 

dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznym 

w opracowanych programach Powiatowego Urzędu Pracy 

w Krapkowicach. 

2.Organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi przez PUP w ramach posiadanych 

środków własnych oraz pozyskanych na ten cel.  

4.Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

5.Przygotowanie kampanii szkoleniowo  - informacyjnej adresowanej 

do pracodawców, promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami 

psychicznymi umieszczonej na stronach internetowych oraz 

w gablotach PUP w Krapkowicach. 

6.Rozdawnictwo plakatów, ulotek, materiałów dot. ochrony zdrowia 

psychicznego. 

7. Bieżące informowanie pracodawców o możliwości zatrudniania 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz informacje w gablotach PUP 

informujące o miejscach pracy. 

 

8. Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy 

poprzez powołanie  powiatowego zespołu celem 

opracowania, realizacji, koordynowania 

i  monitorowania powiatowego programu ochrony 

zdrowia psychicznego oraz aktualizowanego 

coroczne przewodnika informującego o dostępnych 

formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

1.Brak współpracy ze strony 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

2.Brak środków finansowych na 

przygotowanie przewodnika 

informującego o dostępnych 

formach opieki zdrowotnej 

i pomocy społecznej i 

aktywizacji zawodowej dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 

1 

 

1 

 

1 

1.Powołanie zespołu koordynującego realizację Programu 

z zadaniami: opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia 

psychicznego, uwzględniającego potrzeby ludności powiatu 

w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz 

dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form 

pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej, 

realizacji, koordynowania i monitorowania Programu 

2.Realizacja, koordynowanie i monitorowanie programu ochrony 

zdrowia psychicznego pod nadzorem koordynatora. 

3.Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej powiatu, 

aktualizowanego coroczne, przewodnika informującego 

o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 

i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 


