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WPROWADZENIE

Upłynęły 3 lata od zakończenia pierwszej edycji Warszawskiego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, pierwszego tak kompleksowego programu
ochrony zdrowia psychicznego w m.st. Warszawie. Podstawą Programu było
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 24, poz. 128)
ustanawiające Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
Zakres i sposób jego realizacji na poziomie kraju oraz związane z tym doświadczenia,
skłoniły ustawodawcę do ustanowienia jego nowej edycji, uwzględniającej zrealizowane już
zadania, jak i nowe wyzwania w opiece psychiatrycznej. Dnia 8 lutego 2017 r. ukazało się
Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. z 2017 r. poz. 458) ustanawiające Narodowy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Nowa edycja Programu
Warszawskiego nawiązuje do idei tego Programu, uwzględniając uwarunkowania lokalne.
Warto jednak dokonać, w sytuacji przygotowanej nowelizacji, kilku podsumowań i wniosków
wynikających z jego poprzedniej realizacji.
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
koncentrował się w dużej mierze na medycznych potrzebach osób z zaburzeniami
psychicznymi - obszarze, który od dawna wymagał doskonalenia zarówno w zakresie
dostępności opieki psychiatrycznej i organizacji udzielania świadczeń. Program ten
uwzględniał jednak potrzebę udostępnienia warszawiakom z problemami zdrowia
psychicznego, jak najszerszej oferty pomocy społecznej, działań informacyjno-edukacyjnych
sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji tych osób, jak również stworzenia im
możliwości aktywizacji zawodowej.
Koordynatorem realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2011-2015 i jego współtwórcą w sytuacji funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy 7
podmiotów tworzących dla podmiotów leczniczych, była Warszawska Rada Ochrony Zdrowia
Psychicznego – powołana zarządzeniem nr 1477/2011 Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 2
września 2011 r. (z późn. zm.). Rada zbierała się cyklicznie, monitorując dostępność do
świadczeń opieki psychiatrycznej, formułując stanowiska i apele w tym zakresie, kierowane
następnie do osób i instytucji zarządzających rynkiem medycznym w m.st. Warszawie.
Jedną z zasadniczych form upowszechnienia środowiskowego modelu
psychiatrycznej opieki zdrowotnej, promowaną przez Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego było tworzenie warunków do leczenia psychiatrycznego w formie
koordynowanej (pełen zakres opieki nad pacjentem), najbliżej miejsca zamieszkania
pacjenta. Rolę taką w m.st. Warszawie miało pełnić 13 centrów zdrowia psychicznego,
obejmujących swoim funkcjonowaniem całą populację Miasta. Oferta taka została w części
stworzona, ale nie jest ona jeszcze doskonała i ostateczna. Nie wszystkie centra spełniają
wymogi centrów pełnych, z uwagi na problemy z kontraktowaniem przez Narodowy Fundusz
Zdrowia świadczeń psychiatrycznych w oczekiwanym zakresie i na oczekiwanym poziomie.
Problem dotyczy przede wszystkim opieki środowiskowej i opieki dziennej. Nie jest również
proste do realizacji w krótkiej perspektywie czasowej tworzenie oddziałów psychiatrycznych
w szpitalach ogólnych. Należy dodać, że Warszawski Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego był finansowany wyłącznie z budżetu m.st. Warszawy.
Nowatorskie założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2011-2015 wyprzedziły przygotowanie odpowiednich narzędzi do jego realizacji i
właściwego poziomu finansowania. Należy przy tym dodać, że z budżetu m.st. Warszawy,
jak również w części z własnych środków miejskich podmiotów leczniczych, sfinansowano
prace inwestycyjne, celem stworzenia bazy dla oddziałów dziennych i opieki środowiskowej -
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form leczenia, promowanych w Programie Narodowym. Brak było jednak kontraktu z NFZ,
aby utworzoną, nową bazę w tym kierunku wykorzystać. W ramach Programu
Warszawskiego, poza działaniami organizacyjnymi, w celu spełnienia wskaźników
dostępności do świadczeń, opracowano zadania dla liderów i kierowników centrów zdrowia
psychicznego.
Nie bez znaczenia dla realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w trakcie 5-letniej edycji, było również całe spektrum działań spoza sfery
ochrony zdrowia. Docenić należy aktywność samorządu m.st. Warszawy na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi ze strony współpracujących sektorów - pomocy i oparcia
społecznego, edukacji oraz zatrudnienia.
Dokumentem integrującym działania prospołeczne samorządu m.st. Warszawy,
uwzględniającym społeczne zagrożenia zdrowia, a więc i zdrowia psychicznego, jest
Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2009-2020, przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1427/2008. Zadania Strategii
realizowane są poprzez liczne programy prospołeczne m.in. Warszawski Program Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, ukierunkowany na zabezpieczenie
potrzeb tej grupy mieszkańców, w której znajdują się również osoby z zaburzeniami
psychicznymi.
Racjonalna i dobrze zorganizowana polityka społeczna jest istotnym wsparciem dla
polityki zdrowotnej, poprzez tworzenie warunków dla bezpieczeństwa socjalnego, ładu
społecznego i życia rodzinnego obywateli. Zaspokojenie tych potrzeb pozytywnie wpływa na
kondycję psychiczną społeczeństwa, jako całości, jak i poszczególnych osób. Brak wsparcia
udzielonego jednostce w trudnej sytuacji życiowej, staje się często przyczyną zagrożenia jej
zdrowia, w znacznej mierze zdrowia psychicznego.
Jak wspomniano wyżej, Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
koncentrował się na aspektach medycznych zdrowia psychicznego - przede wszystkim
dostępności do świadczeń. Określone ramy Programu, wynikające z założeń Programu
Narodowego, skłoniły Warszawską Radę Ochrony Zdrowia Psychicznego do wskazania tego
obszaru, jako wymagającego szczególnej uwagi. Rada wzięła również pod uwagę fakt, że za
poziom finansowania świadczeń zdrowotnych odpowiada płatnik zewnętrzny – Narodowy
Fundusz Zdrowia. Sytuacja taka wymaga bieżącego monitorowania wysokości kontraktów na
świadczenia w zakresie psychiatrii i reagowania na problemy z ich dostępnością. Nie
oznacza to jednak, że społeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego pozostają poza
obszarem priorytetowym. Należy jednak stwierdzić, że zaangażowanie samorządu m.st.
Warszawy w realizację potrzeb społecznych warszawiaków może ograniczać się jedynie do
określonych ram, przewidzianych przepisami prawa i możliwościami ich sfinansowania z
budżetu Miasta.
Sytuacja demograficzna i zmiany społeczno-ekonomiczne są częstą przyczyną
pojawiania się nowych zagrożeń dla zdrowia psychicznego w postaci, np. problemów
zdrowotnych wynikających z wieku, utraty pracy, biurokratyzacji życia, problemów rodzin
wynikających z emigracji zarobkowej rodziców, rozluźnienia więzi rodzinnych i braku
należytej opieki nad dziećmi, biedy, bezrobocia, bezdomności (często, jako następstwo
choroby psychicznej), czy nowych form uzależnień. Z tego względu ważne jest
współdziałanie różnych podmiotów i instytucji na rzecz poprawy kondycji psychicznej
warszawiaków, w szczególności poprzez większą integrację działań prozdrowotnych ze sferą
socjalną. Ukazywanie głębszych i nowych, społecznych przyczyn zagrożenia zdrowia
psychicznego, może pośrednio wpłynąć na podjęcie prac legislacyjnych, doskonalących
obowiązujące uregulowania prawne.
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Z punktu widzenia kompleksowości Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego ważne są również działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,
realizowane w ramach „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy na lata 2008-2012” oraz nowej
strategii „Programu rozwoju edukacji w Warszawie na lata 2013-2020”. Celem tej strategii
jest zapewnienie młodzieży dostępu do wysokiej jakości edukacji, niezależnie od
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Istotne jest również wyrównanie szans dzieci i
młodzieży o specjalnych potrzebach i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Działania
te prowadzone są poprzez specjalne programy, np. program wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, serwis internetowy „Pomoc dziecku”, specjalistyczne punkty konsultacyjne,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, konferencje tematyczne. Realizowane są również
działania edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne w oddziałach psychiatrycznych i szkołach
przyszpitalnych.
Z kolei ważny dla zdrowia psychicznego obszar aktywizacji zawodowej osób z
zaburzeniami psychicznymi, realizowany jest poprzez różne formy wspieranego zatrudnienia
i przedsiębiorczości społecznej, staże zawodowe, szkolenia, kampanie informacyjne wśród
pracodawców i współpracę w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.
Od początku lat 90-tych następuje sukcesywny wzrost zachorowalności na
zaburzenia psychiczne w naszym kraju. Jednocześnie polska psychiatria doświadcza deficyt
kadr w tej specjalności medycznej (szczególnie w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą) i
brak należytego poziomu finansowania. Jest to efekt wieloletnich zaniedbań i
marginalizowania tej dziedziny ochrony zdrowia. Nie mniej ostatnio podejmowane inicjatywy
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zaangażowanie m.st.
Warszawy, dają nadzieję na wypracowanie i skuteczne wdrożenie pozytywnych zmian
systemowych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w naszym kraju.
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CZĘŚĆ I –

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jako podstawa
prawna realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2018-2022

I. 1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – zadania dla
samorządów powiatów i gmin.
Podstawą prawną Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest
rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458). Delegację do
wydania rozporządzenia stanowi art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245).
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwany dalej Programem,
określa strategię działań, mających na celu:
1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i
powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
2) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw
społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także
przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Podmiotami biorącymi udział w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2022 są ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, zabezpieczenia
społecznego, rodziny, pracy, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości
oraz obrony narodowej, a także Narodowy Fundusz Zdrowia i samorządy województw,
powiatów i gmin. W realizacji zadań wynikających z Programu mogą również uczestniczyć
organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły, grupy
samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne podmioty, które zakresem swojej
działalności obejmują cele i zadania Programu.
Minister właściwy do spraw zdrowia kieruje realizacją Programu i koordynuje
wykonanie jego zadań.

CELE I ZADANIA PROGRAMU NARODOWEGO
1. Celami głównymi Programu są:
1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej
do ich potrzeb;
2) prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z
zaburzeniami psychicznymi;
3) monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach Programu.
2. Do celów szczegółowych i zadań Programu należą:
1) w zakresie zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki
adekwatnej do ich potrzeb:
a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
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c) aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
e) udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom,
nauczycielom;

rodzicom

i

2) w zakresie prowadzenia działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji
osób z zaburzeniami psychicznymi:
a) opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawiania wizerunku
osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności
respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach
programu – gromadzenie i analizowanie sprawozdań zawierających informacje
dotyczące realizacji zadań wynikających z Programu, przekazywanych przez
podmioty wskazane w Programie.

I. 2. Cele operacyjne i szczegółowe Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego będące w gestii samorządu terytorialnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dn. 8 lutego 2017 roku nakłada obowiązek
jego realizacji na szereg podmiotów administracji publicznej, w tym na samorząd terytorialny.
Celem głównym Programu do realizacji przez samorządy powiatów, a więc również przez
m.st. Warszawa, jest:
ZAPEWNIENIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WIELOSTRONNEJ OPIEKI
ADEKWATNIE DO ICH POTRZEB
Struktura celów szczegółowych i zadań Programu Narodowego przedstawia się
następująco:
Cel szczegółowy a): upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej.
Zadania:
1. opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia
nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki
zdrowotnej, w tym rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) oraz placówek
psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w powiecie lub gminie;
2. utworzenie CZP zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi w rozdziale 4
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wskaźnik monitorujący: odsetek placówek biorących udział w Programie w okresie roku.
Cel szczegółowy b): upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Zadania:
1. aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej,
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej;

5

2. wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi
form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w
działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Cel szczegółowy c): aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zadania:
1. zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi;
2. prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców
promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi;
3. zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności
powiatowych urzędów pracy (PUP).
Cel szczegółowy d): skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.
Zadania:
1. powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację
Programu; skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację
samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych; zarząd
powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną;
2. opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego,
zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych,
medycznych i społecznych świadczeń CZP;
3. realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego;
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).
Ponadto, w ramach celu głównego, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane
do realizacji:
Celu szczegółowego e): udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom,
rodzicom i nauczycielom, tj.:
1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
przez udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w
przedszkolach, szkołach i placówkach.
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 określa
strategię działań, realizowanych na terenie Miasta i planowanych, zgodnych z Narodowym
Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, mających na celu zapewnienie osobom z
zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnie do ich potrzeb.
Szeroki zakres merytoryczny Programu objęty określeniem „wielostronnej opieki”
wskazuje, że realizatorami Programu powinny być wszystkie podmioty, których kompetencje
dotyczą m.in. zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi odpowiedniego do ich

6

potrzeb dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz stworzenia tym osobom warunków do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym.
W realizacji Programu będą brały udział:
1)
2)
3)

Biuro Polityki Zdrowotnej,
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
Biuro Edukacji,

oraz jednostki organizacyjne tych Biur, a także:
4)
5)

Urząd Pracy m.st. Warszawy,
organizacje pozarządowe.

Należy zaznaczyć, że zgodnie ze swoim zakresem kompetencyjnym, jednostki
organizacyjne m.st. Warszawy realizują w trybie ciągłym szereg zadań wpisujących się w
cele główne i szczegółowe Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zakres
merytoryczny i sposób realizacji tych zadań zostanie odniesiony do celów określonych w ww.
Programie.

I. 3. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zdrowia psychicznego w m.st.
Warszawie1
W niniejszym rozdziale przedstawiono w sposób syntetyczny najważniejsze problemy
zdrowia psychicznego mieszkańców m.st. Warszawy w latach 2012-2014 (ostatnie tego
rodzaju badanie) uzyskane na podstawie danych dot. opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej,
odnosząc je do sytuacji mieszkańców Polski. Pełną informację na powyższy temat zawiera
przytoczona niżej publikacja dot. stanu zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 20122014.
1. Opieka ambulatoryjna (lecznictwo otwarte)
Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców Warszawy w roku
2012 było wyższe niż w populacji całej Polski o 81%, ale do roku 2014 różnica ta zmniejszyła
się do 9%. Najwyższe rozpowszechnienie i wzrost dotyczył zaburzeń nerwicowych i
zaburzeń afektywnych (zaburzenia, w których okresowo występują zaburzenia nastroju,
emocji i aktywności), spadł natomiast wskaźnik dot. zaburzeń spowodowanych używaniem
alkoholu. Podobnie kształtowała się sytuacja w Polsce, mimo że wzrost dotyczył również
zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.

Dane zawarte w części I zostały opracowane na podstawie publikacji: Stan zdrowia mieszkańców m.st.
Warszawy w latach 2012-2014. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej, Warszawa,
grudzień 2016 r.
1
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Rys. 1. Dynamika rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w populacji mieszkańców Warszawy w
latach 2012–2014
2500

2178
1995

2000

1697
1477

1500

1053
1000
500

698
497

854

769 733

2012
929

2014

514
164232

10194

92 98

0
F00-F09

F10

F11-F19 F20-F29 F30-F39 F40-F48 F70-F79 F50-F98

F99

legenda do rysunku:
F00-F09 – zaburzenia organiczne włącznie z zespołami objawowymi
F10 – zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu
F11-F19 – zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
F20-F29 – schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
F30-F39 – zaburzenia nastroju (afektywne)
F40-F48 – zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (forma zab. nerwicowych)
F70-F79 – upośledzenie umysłowe
F50-F98 (bez F70-F79) – zesp. behawioralne, zab. osobowości i zaburzenia rozwojowe i emocji
F99 – nieokreślone zaburzenia psychiczne

Odnosząc się do zależności - wiek, a rodzaj zaburzenia, należy wskazać, że wśród
warszawiaków, podobnie jak w populacji Polski, najwyższy współczynnik rozpowszechnienia
wystąpił w przypadku zaburzeń behawioralnych (zachowania nałogowe, kompulsywne),
rozwoju i emocji, w najmłodszej frakcji wieku 0-18 lat. Z kolei wzrost współczynnika w tej
grupie
wiekowej
dotyczył
zaburzeń
spowodowanych
używaniem
substancji
psychoaktywnych. Najszersza grupa wiekowa 19-64 zarówno w Warszawie, jak i w Polsce
charakteryzowała się najwyższym rozpowszechnieniem zaburzeń nerwicowych i zaburzeń
afektywnych. W populacji Warszawy w najstarszej frakcji wieku (65+) najwyższe
rozpowszechnienie dotyczyło zaburzeń organicznych (wynikających z uszkodzeń mózgu lub
zakłócenia jego czynności) i afektywnych. W latach 2012-2014 w Warszawie najwyraźniej
wzrosło rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych i nerwicowych (w Polsce spowodowanych
używaniem substancji psychoaktywnych).
W Warszawie, podobnie jak w Polsce mężczyźni stanowią ok. 45% wszystkich leczonych
w opiece ambulatoryjnej. Kobiety częściej niż mężczyźni leczą się z powodu zaburzeń
afektywnych i nerwicowych, mężczyźni z powodu używania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych. Większość zaburzeń psychicznych w populacji Warszawy osiągnęło
wyższe wartości, niż w Polsce, oprócz upośledzenia umysłowego, częściej występującego
wśród mieszkańców kraju.
Odnośnie zależności – wiek, a nasilenie zapadalności, to w grupie osób 0-18 najwyższy
współczynnik zapadalności dotyczył zaburzeń behawioralnych, rozwoju i emocji. Co
pozytywne, zapadalność na te zaburzenia w populacji Warszawy w latach 2012-2014 spadła
o 22% (w populacji Polski o 1%). W Warszawie w tej frakcji wieku wzrosła natomiast
zapadalność na większość pozostałych zaburzeń. Frakcja wieku 19-64 mieszkańców
Warszawy, podobnie jak mieszkańców Polski charakteryzowała się najwyższą
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zapadalnością na zaburzenia nerwicowe i zaburzenia afektywne oraz zaburzenia
spowodowane używaniem alkoholu. W populacji Warszawy w najstarszej frakcji wieku (65+)
najwyższa zapadalność wystąpiła w przypadku zaburzeń organicznych i afektywnych.
Wzrosła zapadalność na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe i większość pozostałych
zaburzeń. W populacji całej Polski wystąpiły podobne tendencje.
Rys. 2. Dynamika zapadalności na zaburzenia psychiczne w populacji mieszkańców Warszawy
według wieku w latach 2012-2014
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Rys. 3. Dynamika zapadalności na zaburzenia psychiczne w populacji mieszkańców Polski wg wieku
w latach 2012-2014.
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2. Opieka całodobowa (szpitalna)
Zarówno w populacji Warszawy jak i całej Polski, w 2012 roku osoby w najmłodszych
grupach wieku hospitalizowane były z powodu zaburzeń behawioralnych, rozwoju i emocji, a
także zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych i zaburzeń
nerwicowych. Z kolei frakcja wieku 19–64, w obu populacjach, najczęściej hospitalizowana
była z powodu zaburzeń wynikających z używania alkoholu oraz schizofrenii i zaburzeń
schizotypowych. Najstarsi mieszkańcy Warszawy hospitalizowani byli z powodu zaburzeń
organicznych, schizofrenicznych i afektywnych. Po dwóch latach częstotliwość hospitalizacji
warszawiaków, podobnie jak mieszkańców kraju ogółem z powodu zaburzeń organicznych i
afektywnych
spadła,
wzrosła
natomiast
częstotliwość
hospitalizacji
zaburzeń
schizofrenicznych.
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Wśród mieszkańców Warszawy, w latach 2012-2014, mężczyźni stanowili około 56%
wszystkich hospitalizowanych (w populacji Polski ich przewaga była większa – 64%).
Warszawianki, częściej niż mężczyźni, leczyli się z powodu zaburzeń afektywnych,
organicznych i nerwicowych (w populacji Polski z powodu zaburzeń afektywnych i
nerwicowych). Mężczyźni, w obu populacjach, częściej leczą się z powodu zaburzeń
spowodowanych używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przy czym w
populacji Polski różnice te są wyraźniejsze. W Warszawie mężczyźni hospitalizowani po raz
pierwszy stanowili około 54% wszystkich leczonych, w populacji Polski 65%.
Tabela 1. Hospitalizacje w populacji Warszawy w latach 2012–2014 ogółem. Rozpoznanie i wiek.
Współczynniki na 100 tys. ludności.
2012
Wiek

Rozpoznanie
0-18

Lp.

OGÓŁEM

19-64

2014
Wiek
65 i
więcej

183,8

482,9

1.

Zaburzenia organiczne włącznie z
zespołami objawowymi

0,0

33,4

319,8

2.

Zaburzenia psychiczne spowodowane
używaniem alkoholu

0,7

144,3

23,5

0-18

65 i
więcej

499,9

526,7

1,7

30,8

313,3

41,1

1,0

137,1

39,2

66,4

10,2

31,6

76,5

10,3

10,3
15,7

130,2
47,7

68,4
75,3

10,6
24,4

132,5
55,3

76,4
72,4

Upośledzenie umysłowe

37,0
7,5

40,7
4,0

11,8
0,7

45,6
6,2

43,0
5,5

13,5
0,6

8.

Zespoły behawioralne
Zaburzenia osobowości
Zaburzenia rozwojowe i emocji

89,0

16,2

0,7

90,2

19,2

0,9

9.

Nieokreślone zaburzenia psychiczne

0,0

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

3.
4.
5.
6.
7.

Zaburzenia psychiczne spowodowane
używaniem środków psychoaktywnych
Schizofrenia i zaburzenia schizotypowe i
urojeniowe
Zaburzenia nastroju (afektywne)
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem
i somatoformiczne

528,2 211,3

19-64

Podsumowując, do najczęstszych problemów zdrowia psychicznego warszawiaków
można zaliczyć:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zaburzenia nerwicowe,
zaburzenia afektywne,
zaburzenia behawioralne, osobowości,
zaburzenia rozwojowe i emocji,
zaburzenia organiczne,
choroby typu schizofrenicznego,
zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu.

3. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w szczególności z powodu chorób
psychicznych - bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.
Poniżej przedstawiono dane dot. sytuacji osób z niepełnosprawnościami
poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, ich sytuację w
zakresie przyczyny niepełnosprawności i jej stopnia, a także poziomu wykształcenia.
Szczególna uwaga dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi.
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3.1

Zarejestrowane
w
Urzędzie
Pracy
m.
st.
Warszawy
z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi

osoby

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, po osobach z niepełnosprawnością z powodu
schorzeń narządu ruchu, stanowią istotny odsetek osób z niepełnosprawnościami
bezrobotnych jak i poszukujących pracy.
Tabela 2. Osoby z niepełnosprawnościami wg rodzajów schorzeń z podziałem na bezrobotnych i
poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Osoby z niepełnosprawnościami
poszukujące pracy

bezrobotne

Rodzaj schorzenia

Ogółem

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Niepełnosprawność

26

1,8

9

2,4

35

1,9

Choroby psychiczne

204

14,2

115

31,1

319

17,7

Pozostałe

1200

84,0

246

6,5

1446

80,4

Razem

1430

100

370

100

1800

100

Wśród wszystkich zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami w 2017 r.,
podobnie jak w latach ubiegłych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze schorzeniem
narządu ruchu (26,6%) i chorobami psychicznymi (17,7%). Nadal utrzymuje się tendencja
wzrostu udziału osób z niepełnosprawnością psychiczną w stosunku do ogółu osób z
niepełnosprawnościami (w roku 2016 – 17,4%). W roku 2017 osoby chorujące psychicznie
stanowiły 17,7% ogółu zarejestrowanych osób z niepełnosprawnością.
Tabela 3. Poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnościami z orzeczonymi chorobami
psychicznymi z podziałem na bezrobotnych i poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczonymi chorobami psychicznymi
Wykształcenie

poszukujące
pracy

Bezrobotne

ogółem

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Wyższe

41

20

41

36

82

26

Policealne
i średnie zawodowe

50

25

29

25

79

25

24

12

16

14

40

12

31

15

10

9

41

13

58

28

19

16

77

24

204

100

115

100

319

100

Średnie
ogólnokształcące
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjalne oraz
poniżej
Ogółem

W 2017 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych widoczne były różnice w
poziomie wykształcenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Największe różnice
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dotyczyły zwłaszcza osób z wykształceniem wyższym (w grupie bezrobotnych – 20%,
poszukujących pracy – 36%) oraz gimnazjalnym i poniżej (w grupie bezrobotnych – 28%,
poszukujących pracy – 16%).W grupie zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami z
orzeczonymi chorobami psychicznymi, najliczniej reprezentowana jest grupa osób z
wykształceniem wyższym (26%).
Tabela 4. Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczonymi chorobami psychicznymi wg stopnia
niepełnosprawności z podziałem na bezrobotnych i poszukujących pracy, wg stanu na dzień
31.12.2017 r.

Stopnie
niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczonymi chorobami
psychicznymi
bezrobotne
poszukujące pracy
ogółem
Liczba

%

liczba

%

liczba

%

Znaczny

5

2

8

7

13

4

Umiarkowany

121

59

84

73

205

64

Lekki

78

39

23

20

101

32

Razem

204

100

115

100

319

100

W 2017 r. wśród osób z niepełnosprawnościami bezrobotnych najwięcej osób miało
orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany (64%), a najmniej stopień znaczny
(4%). Wartość ta jest zbliżona do danych z lat ubiegłych.
Należy jednak zwrócić uwagę, że trudno jednoznacznie określić stopień
niepełnosprawności dla chorób psychicznych, gdyż oznaczenie rodzaju niepełnosprawności
występuje w orzeczeniu często z symbolami innych schorzeń.
Tabela 5. Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczonymi chorobami psychicznymi wg wieku z
podziałem na bezrobotnych i poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczonymi chorobami
psychicznymi

Wiek

poszukujące pracy

Bezrobotne

Ogółem

liczba

%

liczba

%

liczba

%

18-24

5

2

2

2

7

2

25-34

52

26

13

11

65

20

35-44

53

26

40

35

93

29

45-54

38

19

23

20

61

19

55-59

41

20

18

16

59

19

60 i więcej

15

7

19

16

34

11

Ogółem

204

100

115

100

319

100
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Wśród zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami najliczniej reprezentowane
są osoby w przedziale wiekowym 35-44 lat – 29% (osoby bezrobotne – 26%, poszukujące
pracy – 35%). kolejna co do liczebności grupa to osoby w wieku 25-34 lata – 20%
(bezrobotne - 26%, poszukujące pracy – 65%). W roku 2016 druga co do liczebności grupa
to osoby 45-54 lat – 23% (osoby bezrobotne – 24%, poszukujący prace – 21%). W roku 2017
ta grupa stanowiła 19%, tyle samo co osoby z przedziału wiekowego 55-59 lat.
Tabela 6. Zarejestrowane osoby z niepełnosprawnościami z orzeczoną niepełnosprawnością
intelektualną z podziałem na bezrobotnych i poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Stopnie
niepełnosprawności

Znaczny
Umiarkowany

Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczoną niepełnosprawnością
intelektualną
bezrobotne
poszukujące pracy
ogółem
liczba

%

liczba

%

liczba

%

0

0

1

11

1

3

3

11

8

89

11

31

23

89

0

0

23

66

26

100

9

100

35

100

Lekki
Razem

Tabela 7. Poziom wykształcenia osób z niepełnosprawnościami z orzeczoną niepełnosprawnością
intelektualną z podziałem na bezrobotnych i poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczoną niepełnosprawnością
intelektualną
Wykształcenie
poszukujące pracy

Bezrobotne

Wyższe
Policealne
i średnie zawodowe
Średnie
ogólnokształcące
Zasadnicze
zawodowe
Gimnazjalne
oraz
poniżej
Ogółem

Ogółem

liczba

%

liczba

%

liczba

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

3

16

62

5

56

21

60

10

38

3

33

13

37

26

100

9

35

100

13

100

Tabela 8. Wiek osób z niepełnosprawnościami z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną z
podziałem na bezrobotnych i poszukujących pracy, wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Osoby z niepełnosprawnościami z orzeczoną niepełnosprawnością
intelektualną
Wiek
poszukujące pracy

Bezrobotne
liczba

%

liczba

Ogółem

%

liczba

%

18-24

0

0

0

0

0

0

25-34

3

12

2

22

5

14

35-44

12

46

4

45

16

46

45-54

4

15

2

22

6

17

55-59

6

23

0

0

6

17

60 i więcej

1

4

1

11

2

6

Ogółem

26

100

9

100

35

100

I. 4. Zasoby m.st. Warszawy służące realizacji Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
I.4.1. Psychiatryczna opieka zdrowotna i terapia uzależnień.
Miasto stołeczne Warszawa jest podmiotem tworzącym dla 13 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego. W 10 z nich realizowane są
świadczenia psychiatryczne, a w 9 prowadzi się również terapię uzależnień. W zasobach
Miasta znajduje się również wyspecjalizowana placówka (Centrum Odwykowe), prowadząca
wyłącznie terapię uzależnień, zarówno od alkoholu, jak i substancji psychoaktywnych.
Świadczenia psychiatryczne, zarówno w ramach opieki szpitalnej, jak i stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych, realizują dwa szpitale miejskie: Szpital Bielański (27
łóżek w oddziale stacjonarnym i 16 miejsc w Oddziale dziennym psychiatrycznym
rehabilitacyjnym) i Szpital Wolski (30 łóżek w oddziale stacjonarnym oraz 40 miejsc w
Oddziale psychiatrycznym dziennym). W podmiotach tych realizowane są również
świadczenia ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej w zakresie zdrowia psychicznego, a w
Szpitalu Wolskim również z zakresu leczenia uzależnień i współuzależnień.
Wykaz podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem
tworzącym, udzielających świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia
uzależnień na podstawie kontraktu z NFZ zawiera załącznik nr 1.
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Miejsca udzielania świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
przez podmioty lecznicze utworzone przez m.st. Warszawa

W m.st. Warszawie funkcjonują również podmioty tworzące, realizujące
psychiatryczną opiekę zdrowotną i terapię uzależnień w trybie ambulatoryjnym, dziennym i
stacjonarnym, utworzone przez inne niż m.st. Warszawa podmioty tworzące. Należą do nich
Minister Zdrowia, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Minister Obrony Narodowej,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Placówki utworzone przez te podmioty realizują
świadczenia dla dorosłych, jak również dla dzieci i młodzieży.
Wykaz podmiotów leczniczych utworzonych przez podmioty obce, udzielających
świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień na podstawie
kontraktu z NFZ zawiera załącznik nr 2.
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Rozkład procentowy psychiatrycznych łóżek szpitalnych w podmiotach leczniczych
udzielających świadczeń na obszarze m.st. Warszawy.
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I.4.2. Pomoc i oparcie społeczne.
Świadczenia w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie m. st. Warszawy udzielane są w następujących placówkach:
1) środowiskowych domach samopomocy – placówkach będących ośrodkami wsparcia
o zasięgu lokalnym, przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
mających na celu utrzymanie tych osób w ich naturalnym środowisku oraz
zapobieganie instytucjonalizacji. Przeznaczone są dla osób chorych psychicznie po
leczeniu ambulatoryjnym lub szpitalnym, nie stanowiących zagrożenia dla samych
siebie i otoczenia oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykaz
środowiskowych domów samopomocy w m.st. Warszawie zawiera załącznik nr 3;
2) domach pomocy społecznej - placówkach świadczących usługi bytowe, opiekuńcze,
wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu,
przeznaczonych dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w
codziennym życiu. Wykaz domów pomocy społecznej w m.st. Warszawie zawiera
załącznik nr 4.
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3) mieszkaniach chronionych, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby
tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie
chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w
integracji ze społecznością lokalną. Przeznacza się je dla osób, które ze względu na
trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie
świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Na terenie m. st. Warszawy
zlokalizowanych jest osiem mieszkań chronionych-treningowych dla osób z
niepełnosprawnością intelektualna, chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością
sprzężoną.
4) Ośrodkach pomocy - placówkach realizujących w ramach zadań własnych m.in.
pracę socjalną, przyznają i wypłacają zasiłki stałe, opłacają składki na ubezpieczenie
zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz przyznają usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w
miejscu zamieszkania i kontrolują ich świadczenie. Jako zadania zlecone realizują
m.in. przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kontrolują ich świadczenie. Wykaz ośrodków
pomocy społecznej w m.st. Warszawie zawiera załącznik nr 5.

I.4.3. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Rolę lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej w odniesieniu do dzieci i młodzieży
pełnią poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie udzielana pomoc polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu możliwości wynikających z jego konkretnej sytuacji zdrowotnej oraz
środowiskowej. Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specjalistycznych
w m.st. Warszawie zawiera załącznik nr 6.

CZĘŚĆ II – Aktywność samorządu m.st. Warszawy wpisująca się w cele
i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
II. 1. Działania w zakresie usług zdrowotnych
Cel szczegółowy a): upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej.
Zadania:
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 lub gminie;
2. utworzenie CZP zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi w rozdziale 4
Programu Narodowego.
W latach 2011-2015 realizowany był w stolicy pierwszy samorządowy, kompleksowy
program skierowany do osób z problemami zdrowia psychicznego – Warszawski Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ideą tego Programu było upowszechnienie środowiskowego
modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, czyli świadczenie pełnej oferty usług
psychiatrycznej opieki zdrowotnej jak najbliżej miejsca zamieszkania i funkcjonowania
pacjenta. Kompleksowy, skoordynowany zakres usług tego rodzaju miał być realizowany w
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ramach Centrów Zdrowia Psychicznego obejmujących psychiatryczną opieką zdrowotną całą
populację miasta.
Wymiernym efektem realizacji Programu Warszawskiego w latach 2011-2015, a
także w roku 2016 było zorganizowanie w ramach bazy leczniczej utworzonej przez m.st.
Warszawa 8 Centrów Zdrowia Psychicznego (pozostałe planowane Centra są w fazie
organizacji). Centra Zdrowia Psychicznego utworzono w następujących dzielnicach:
Bielany – Szpital Bielański SPZOZ, Ochota-Ursus - CZP SZPZLO Warszawa-Ochota, Praga
Południe – CZP SZPZLO Warszawa-Praga Południe, Praga Północ – CZP SZPZLO
Warszawa - Praga Północ, Śródmieście – CZP SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście,
Wawer – CZP SZPZLO Warszawa – Wawer, Wola – CZP Szpitala Wolskiego, Żoliborz –
CZP SPZZLO Warszawa – Żoliborz. Docelowe utworzenie przez samorząd m.st. Warszawy
pełnej sieci Centrów Zdrowia Psychicznego jest ważnym zadaniem w najbliższej
perspektywie czasowej. W organizowanie sieci Centrów zaangażowany był pełen potencjał
ochrony zdrowia psychicznego będący w gestii m.st. Warszawy, jako podmiotu tworzącego
oraz podmiotów obcych.
Cel szczegółowy d): skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy.
Zadania:
1. powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację
Programu; skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację
samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych; zarząd
powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną;
2. opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego,
zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych,
medycznych i społecznych świadczeń CZP;
3. realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego;
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).
Koordynatorem realizacji poprzedniej edycji Warszawskiego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego i jego współtwórcą w sytuacji funkcjonowania na terenie m.st.
Warszawy 7 podmiotów tworzących podmioty lecznicze, była Warszawska Rada Ochrony
Zdrowia Psychicznego – powołana zarządzeniem nr 1477/2011 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 2 września 2011 r. Rada zbierała się cyklicznie, monitorując
sytuację dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej, formułując stanowiska i apele w
tym zakresie, kierowane do osób i instytucji zarządzających rynkiem medycznym w m.st.
Warszawie. Planowane jest dalsze funkcjonowanie ww. Rady w czasie realizacji
Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
Publikowany był corocznie, w formie elektronicznej, przewodnik informujący o lokalnie
dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Obowiązek ten będzie wypełniamy w ramach nowej edycji
Programu.
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II.2. Działania w zakresie spraw społecznych
Cel szczegółowy b): upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Zadania:
1. aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej,
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej;
2. wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi
form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w
działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Dokumentem integrującym działania prospołeczne samorządu m.st. Warszawy jest
Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2009-2020, przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1427/2008. Jest to dokument
programowy stanowiący podstawę realizacji polityki społecznej Miasta. Realizacja
strategicznych i szczegółowych celów Strategii pozwala na wzmocnienie Warszawy, jako
aktywnego samorządu współpracy i partnerstwa, zapewniając mieszkańcom równe szanse
w dostępie do dóbr i usług oraz udziału w życiu publicznym.
Jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych ujętych w Społecznej Strategii
Warszawy jest konieczność intensyfikacji działań na rzecz integracji grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, seniorów. Zadania te
Miasto realizuje m.in. poprzez Warszawski Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2010–2020, którego celem jest tworzenie warunków
zapewniających osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz ich otoczeniu pełne
uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, dostęp do informacji, edukacji, rynku pracy i
infrastruktury publicznej.
Znacząca część działań zawartych w Programie realizowana była i jest w dalszym
ciągu w ramach pracy ciągłej, należącej do kompetencji samorządu (jako zadanie własne lub
zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z budżetu państwa), w różnorodnych
formach, np. poprzez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenie i
rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy czy zlecanie organizacjom
pozarządowym prowadzenie zadań związanych z różnorodnymi formami wsparcia
środowiskowego.
Poniżej przedstawiono formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi:
Środowiskowe domy samopomocy
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej realizowanym przez gminę.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (z późn. zm.) z pobytu w ŚDS
mogą korzystać osoby przewlekle psychicznie chore (typ A) lub osoby upośledzone
umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim
upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza
neurologiczne (typ B) albo osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń
psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ
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C). Usługi w ŚDS nastawione są na podtrzymanie umiejętności życiowych uczestników zajęć
oraz ich rozwój, poprawę funkcjonowania, integrowanie ze środowiskiem lokalnym - zgodnie
z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego.
W Warszawie funkcjonuje 15 środowiskowych domów samopomocy, w tym sześć
typu A, cztery typu B oraz 5 typu AB. Siedem z nich prowadzonych jest przez organizacje
pozarządowe - w ramach zadań zleconych, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.
Cztery z nich to jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Kolejne cztery funkcjonują w
strukturach warszawskich ośrodków pomocy społecznej. Od 2014 r. liczba miejsc w
warszawskich środowiskowych domach samopomocy pozostaje niezmienna i wynosi 622.
Warsztaty terapii zajęciowej
Działania w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ), skierowane do osób z zaburzeniami
psychicznymi, mają na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia
pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia
Środki przeznaczone na funkcjonowanie WTZ pochodzą w 90% z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10% ze środków m.st. Warszawy. Na
terenie m.st. Warszawy funkcjonuje 11 WTZ dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które
dysponują łącznie 372 miejscami.
Domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej (DPS) świadczą całodobową opiekę - usługi bytowe,
opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z
indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Miasto stołeczne Warszawa prowadzi, bądź zleca prowadzenie 5 DPS dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (dwa z nich prowadzone są na zlecenie – przez zgromadzenie
zakonne i fundację, w pozostałych przypadkach organem prowadzącym jest m.st.
Warszawa):




1 DPS dla przewlekle psychicznie chorych (koedukacyjny) – liczba miejsc: 200
1 DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety) - liczba
miejsc: 70
3 DPS dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
(koedukacyjny) – łączna liczba miejsc: 205

Mieszkania chronione
To forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające pod opieką
specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce
zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
W 2018 r. funkcjonowało 7 mieszkań chronionych – treningowych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w tym:
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
• przy ul. Oszmiańskiej – 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w formie
miesięcznych pobytów uczestników środowiskowych domów samopomocy i warsztatów
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terapii zajęciowej, treningiem umiejętności społecznych co skutecznie pozwala na częściowe
lub całkowite usamodzielnienie.
• przy ul. Kłobuckiej – 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w formie
miesięcznych pobytów uczestników środowiskowych domów samopomocy i warsztatów
terapii zajęciowej. Wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z
treningiem umiejętności społecznych skutecznie pozwala na częściowe lub całkowite
usamodzielnienie. Dodatkowo posiada miejsce interwencyjne,.
• przy ul. Jagiellońskiej - Przeznaczone dla 4 dorosłych osób z niepełnosprawnością
intelektualną, pracujących lub korzystających z różnych form wsparcia. Pobyt osób z
niepełnosprawnościami w mieszkaniu ma charakter treningowy - przygotowuje do
samodzielnego życia, zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
umożliwia integrację ze społecznością lokalną; podopiecznych wspomaga m.in. psycholog.
Dodatkowo posiada miejsce interwencyjne.
Dla osób chorujących psychicznie
• przy ul. Lwowskiej – 5 miejsc dla osób chorujących psychicznie, w formie pobytów
kilkumiesięcznych, podczas których mieszkańcy otrzymują wsparcie w readaptacji po
przebytej terapii, wzmocnienie w powrocie do pełnienia ról społecznych, pomoc w powrocie
do aktywności
• przy ul. Nocznickiego – 5 miejsc dla osób chorujących psychicznie, w formie pobytów
kilkumiesięcznego do roku, podczas których mieszkańcy otrzymują wsparcie w readaptacji
po przebytej terapii, wzmocnienie w powrocie do pełnienia ról społecznych, pomoc w
powrocie do aktywności
• przy ul. Kłobuckiej – 6 miejsc dla osób chorujących psychicznie, w formie pobytów
kilkumiesięcznego do roku, podczas których mieszkańcy otrzymują wsparcie w readaptacji
po przebytej terapii, wzmocnienie w powrocie do pełnienia ról społecznych, pomoc w
powrocie do aktywności
• przy ul. Jagiellońskiej - przeznaczone jest dla 4 dorosłych osób chorujących psychicznie,
pracujących lub korzystających z różnych form wsparcia. Pobyt osób niepełnosprawnych
w mieszkaniu ma charakter treningowy. Przygotowuje do samodzielnego życia, zapewnia
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, umożliwia integrację ze
społecznością lokalną; podopiecznych wspomagają codziennie terapeuci. Dodatkowo
posiada miejsce interwencyjne.
Ponadto funkcjonują 2 mieszkania chronione przy DSP „Na Przedwiośniu” dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz jedno mieszkanie z miejscami całodobowymi przy
ŚDS na terenie dzielnicy Targówek.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Są placówkami realizującymi w ramach zadań własnych m.in. przyznawanie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania i kontrolują ich świadczenie.
Natomiast, jako zadanie zlecone realizują m.in. przyznawanie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kontrolują ich
świadczenie. Uchwałą Nr XXXVIII/982/2016 Rady m.st. Warszawy utworzono Centrum Usług
Społecznych „Społeczna Warszawa” – jednostkę, która wykonuje zadania z zakresu
organizacji usług opiekuńczych.
Aktualnie 10 wykonawców realizuje usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym:
- usługi opiekuńcze realizowane przez 7 wykonawców;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przez 4 wykonawców;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez
5 wykonawców.
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W pierwszym półroczu 2018 r. 5522 osoby skorzystały z usług opiekuńczych, 690
osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych i 593 osoby skorzystało ze specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Inne wybrane działania:
1. Projekt „Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku”
Grupa docelowa: wsparciem objętych zostanie 50 niesamodzielnych mieszkańców
Warszawy, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymagają opieki lub wsparcia. Okres realizacji: 1.01.2018 – 31.12.2019 r.
Cel główny: wzrost dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności oraz na
rzecz jej członków dla 50 osób niesamodzielnych (30 kobiet, 20 mężczyzn)
mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu
wysokiej jakości usług opiekuńczych oraz usług w formie mieszkań wspomaganych.
Wartość całkowita projektu: 1 399 920, 00 zł (dofinansowanie projektu z UE: 1 119
936,00 zł).
W ramach projektu:
 powstanie 5 mieszkań wspomaganych dla łącznie 14 osób, z czego 2 mieszkania
będą przeznaczone dla 5 osób i prowadzone przez DPS „Leśny”, 2 mieszkania dla 6
osób prowadzone przez DPS „Na Przedwiośniu” i 1 mieszkanie dla 3 osób
prowadzone przez DPS „Na Bachusa”. Do mieszkań będą rekrutowane osoby,
stanowiące grupę docelową projektu.
 36 osób zostanie objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez opiekunów 4
domów pomocy społecznej (DPS „Leśny”, DPS „Chemik”, DPS „Na Bachusa”, DPS
„Na Przedwiośniu”).
2. Poza dostępem do mieszkań chronionych z określonym czasem pobytu ważna jest
możliwość zamieszkania w trybie długoterminowym. W ramach projektu „Warszawski
Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi” mającego na celu instytucjonalizację usług społecznych, planuje się na
przestrzeni najbliższych 2-ch lat utworzenie 2 mieszkań o takim charakterze dla osób z
zaburzeniami.

II. 3. Działania w zakresie edukacji
Istotną rolę w zakresie realizacji Celu szczegółowego e): udzielanie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom, będzie pełniło Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, poprzez:
1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
przez udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w
przedszkolach, szkołach i placówkach.
Dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju modelu edukacji na
terenie Miasta, jest „Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. Dokument
ten wyznacza kierunki rozwoju modelu edukacji w stolicy oraz działania priorytetowe, które
są realizowane obecnie i będą kontynuowane, zgodnie z zapisami tego dokumentu.
W „Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” wskazano
następujące kierunki działań i sposoby ich realizacji:
1. Zapewnianie równych szans i warunków dostępu do edukacji.
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2. Podnoszenie jakości kształcenia.
3. Wzmacnianie wychowawczej roli przedszkola i szkoły.
4. Wspieranie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zapewnienie uczniom
cudzoziemskim, uchodźcom, repatriantom, uczniom powracającym z zagranicy oraz
mniejszości narodowych odpowiednich warunków kształcenia.
5. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
6. Zapewnienie bezpiecznych warunków edukacji.
Strategicznymi obszarami działań „Programu rozwoju edukacji Warszawie w latach
2013-2020” są:




edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja zawodowa, edukacja poza szkołą,
doskonalenie nauczycieli i kadr oświatowych,
zarządzanie i finansowanie.

Od 2010 roku prowadzone są systemowe projekty edukacyjno-terapeutyczne mające
na celu wsparcie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, takie jak:
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zorganizowane w 34 publicznych zespołach
wczesnego wspomagania oraz w 116 zespołach w placówkach niepublicznych.
Program wczesnego wspomagania ma na celu pobudzenie psychoruchowe
i społeczne rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki w szkole. W 2016 roku 624 małych dzieci niepełnosprawnych z różnymi
zaburzeniami otrzymywało pomoc w placówkach publicznych, a 1390 takich dzieci
w placówkach niepublicznych.
2. Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK), które pomagają dzieciom z problemami
w nauce, ich rodzinom oraz nauczycielom w dobraniu odpowiednich form i metod
pracy. Problemy te wynikają zwykle z różnego stopnia upośledzenia i dysfunkcji
sprzężonych, bądź z uzależnień, zachowań buntowniczych, trudności w nauce
spowodowanymi zaległościami w edukacji, problemów natury psychicznej (depresje,
zaburzenia odżywiania, próby samobójcze), zespołu Aspergera, autyzmu, itp.
Udzielana pomoc jest bezpłatna i cieszy się dużym zaufaniem osób z niej
korzystających. W latach 2011-2012 funkcjonowało 10 Specjalistycznych Punktów
Konsultacyjnych. Od października 2013 r. działa dodatkowy punkt dla dzieci
z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 (od
1 września 2018 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1). W 2017 r. rozpoczął
działalność kolejny SPK – dla dzieci z dysfunkcją słuchu. Obecnie funkcjonuje 12
Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych. Udzielono 1500 konsultacji
bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.
3. Dzielnicowe Centra ds. Integracji pomagają dzieciom z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego w znalezieniu miejsc w oddziałach integracyjnych w szkołach
i przedszkolach na terenie dzielnicy oraz wspierają rodziców i nauczycieli tych dzieci
tworząc grupy wsparcia dla rodziców, organizując konferencje dla nauczycieli itp.
4. Serwis internetowy „Pomoc Dziecku”, udzielający informacji o bezpłatnej pomocy
świadczonej dziecku o specjalnych potrzebach przez placówki edukacyjne, pomocy
społecznej i zdrowia. Znajdują się w nim informacje o ofercie świadczonej bezpłatnie
przez 205 jednostek organizacyjnych miasta: 165 edukacyjnych, 21 medycznych, 19
z zakresu pomocy społecznej. Wyszukiwarka pozwala na szybkie znalezienie
informacji dotyczącej placówek, ich oferty i form terapii. Odnotowano ponad 333 050
wejść na stronę główną serwisu www.pomocdziecku.um.warszawa.pl. (2017 rok).
5. Przy Biurze Edukacji został powołany Zespół ds. interwencji kryzysowej, w skład
którego wchodzi 19 interwentów kryzysowych i 21 mediatorów oświatowych. Są to
psycholodzy i pedagodzy szkoleni specjalistycznie w zakresie wsparcia, interwencji
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i mediacji w sytuacji różnorakich sytuacji kryzysowych, które mogą występować
w placówkach oświatowych. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej,
na podstawie przyjętych procedur i dokumentacji, dyrektor placówki występuje
do Biura Edukacji, po uzyskaniu aprobaty dzielnicy, a interwenci lub mediatorzy
są kierowani do pracy w zakresie wsparcia (też mediacji) z grupami poszkodowanych
(uczniów, nauczycieli, rodziców).
6. Biuro Edukacji sprawuje bezpośredni nadzór nad 1 przedszkolem i 8 zespołami szkół,
zlokalizowanymi w podmiotach leczniczych. W szkołach tych uczy się prawie 800
dzieci - pacjentów oddziałów szpitalnych. Uczniowie realizują tu przede wszystkim
zajęcia edukacyjne, ale również zajęcia wychowawcze, spełniające rolę
terapeutyczną, pozwalające choć na chwilę zapomnieć o problemach zdrowotnych.
Często są to teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia plastyczne, muzyczne,
muzykoterapia, bajkoterapia, origami, itp., prowadzone metodami aktywnymi. Wśród
8 zespołów szkół, 3 z nich zajmuje się dziećmi z problemami psychicznymi. Do szkół
tych uczęszcza ponad 100 dzieci. Są to:


Zespół Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii,
ul Sobieskiego 9 (oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum
i liceum ogólnokształcące), w którym uczy się około 50 dzieci z problemami
psychicznymi, takimi jak: psychozy, anoreksja, bulimia, depresja, schizofrenia,
próby samobójcze),



Szkoła Podstawowa nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku,
ul Sobieskiego 93. W szkole w kasach 1-4 uczą się dzieci przyjęte na oddział
dzienny tego Ośrodka. W szkole uczy się około 20 dzieci z zaburzeniami
zachowania - ADHD, zespołem Aspergera i ze spektrum autyzmu.



Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A. W szkole uczy się
ponad 100 dzieci, przy czym dwa oddziały stacjonarne szpitala dziecięcego
oraz jeden oddział dzienny to oddziały psychiatryczne, na których przebywa
około 40 dzieci. Są to dzieci i młodzież po próbach samobójczych,
z zaburzeniami zachowania ( ADHD), psychozami, zaburzeniami łaknienia.

Istotną kwestią jest konieczność poprawy warunków, w jakich prowadzona jest
edukacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 302 w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku. Warunki pracy w
Zespole Szkół Specjalnych nr 96 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii są w chwili
obecnej bardzo dobre, ze względu na przeznaczenie pomieszczeń dla szkoły w
wyremontowanej części szpitala.
7. Biuro Edukacji nadzoruje oraz wspiera organizacyjnie i finansowo pracę szkół dla
dzieci z autyzmem. W Warszawie przy ulicy Tarchomińskiej 4 powstał Zespół Szkół
Specjalnych nr 97, specjalizujący się w edukacji dziecka autystycznego. W Zespole
tym (szkole podstawowej i gimnazjum) uczyło się 45 uczniów. Od 1 września 2018
roku pod tym adresem powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 składający się
ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 i pięciodziałowego Przedszkola Specjalnego
nr 348. Szkoła jest znana w środowisku warszawskim i całej Polsce z bardzo dobrych
efektów działań edukacyjnych i terapeutycznych. Ze względu na narastający problem
autyzmu i ogromną potrzebę edukacji narastającej liczby dzieci zdiagnozowanych
jako autystyczne, otworzono również oddziały w trzech innych warszawskich
szkołach: w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177, ul. Szczęśliwicka 45/47,
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99, ul. Bartnicza 2, w Szkole Podstawowej
Specjalnej nr 111, ul Różana 22/24. Od roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół
Specjalnych nr 63 – obecnie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 przy
ul Elektoralnej 12/14, w Zespole Szkół nr 101 przy ul. Karolkowej 56 – obecnie
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w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 147 powstały kolejne oddziały dla dzieci ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami, gdzie autyzm współwystępuje wraz z
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym. W warszawskich
szkołach w roku szkolnym 2016/17 uczy się 1881 dzieci z autyzmem, a w
przedszkolach 370 takich dzieci (łącznie 2551 dzieci i młodzieży).
8. Biuro Edukacji nadzoruje oraz wspiera organizacyjnie i finansowo pracę
młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
szkół dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych
uzależnieniami, niedostosowanych społecznie, do których uczęszczają uczniowie
z problemami w nauce i wychowaniu - na wniosek rodziców lub z postanowienia sądu
rodzinnego. Są to szkoły z internatami, w których pracuje specjalistyczna kadra
socjoterapeutyczna. W czerwcu 2017 roku do szkół tych uczęszczało 997 uczniów
(273 uczniów spoza Warszawy), z czego w internatach przebywało 520 uczniów (232
spoza Warszawy).
9. Biuro Edukacji nadzoruje oraz wspiera organizacyjnie i finansowo pracę jedynego
na Mazowszu publicznego Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego nr 1 przy ul.
Bełskiej 5, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Wspierana jest również organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w innych
warszawskich szkołach. W roku szkolnym 2010/2011 zajęciami objęto 146 osób,
przy czym w szkołach specjalnych i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 86
osób. W roku szkolnym 2013/2014 zajęciami w szkołach specjalnych i ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym objęto 112 osób: 68 osób w grupach rewalidacyjnowychowawczych i 44 osoby indywidualnie. W roku szkolnym 2014/2015 w zajęciach
w szkołach specjalnych i ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym uczestniczyły 104
osoby - 67 w zajęciach grupowych, a 37 w zajęciach indywidualnych. W roku
szkolnym 2016/2017 w takich zajęciach uczestniczyło 135 osób, w tym w szkołach
i ośrodkach specjalnych - 106 osób, w placówkach dzielnicowych - 29 osób. W tej
liczbie jest ok. 12 dzieci przebywających w Klinice „Budzik”, prowadzonej przez
Fundację „Akogo?”.
Działania edukacyjno-terapeutyczne są prowadzone w ramach pracy ciągłej, będą
one kontynuowane i rozwijane. Należy dodać, że Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
w sposób aktywny realizuje zadania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i problemami rodzinnymi, w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych. W każdej szkole
obowiązkowo jest realizowany program profilaktyczny, który podejmuje działania zmierzające
do przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi, dopalaczom i paleniu
papierosów. Młodzież poznaje negatywne skutki przyjmowania używek. W 20 szkołach
i placówkach specjalnych realizowanych jest 58 programów własnych nauczania,
wprowadzane są także innowacje pedagogiczne.
Biuro Edukacji od trzech lat we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie - Zakładem Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego, realizuje program:
„Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi
warszawskich gimnazjalistów: klasy I - III”. Badania przeprowadzone w ramach tego projektu
sfinansowano z funduszy zagranicznych w ramach grantu Fogarty International Center, U.S.
National Institute of Health. Objęły one ok. 3000 uczniów gimnazjów publicznych
i niepublicznych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, tych samych w kolejnych trzech
latach. Wnioski z badań potwierdziły problemy wychowawcze wśród młodzieży w wieku
gimnazjalnym oraz wskazały kierunki podejmowania działań wychowawczych.
W dniu 20 listopada 2013 r. Biuro Edukacji zorganizowało w ramach projektu
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne konferencję dla nauczycieli gimnazjów „Problemy
współczesnej młodzieży – jak sobie radzić”, w której uczestniczyło ponad 140 osób.
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W dniu 28 listopada 2014 roku Biuro Edukacji przy współudziale Biura Polityki
Zdrowotnej zorganizowało konferencję „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole – jak
sobie radzić”. W części plenarnej i warsztatowej wzięło udział ponad 150 dyrektorów
warszawskich gimnazjów. Warsztaty prowadzili lekarze ze szpitali psychiatrycznych i
psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Kolejna konferencja z cyklu „Problemy współczesnej młodzieży – jak sobie radzić”
została zorganizowana marcu 2016 roku, dla ponad 150 psychologów i pedagogów z
warszawskich gimnazjów i liceów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 17, we
współpracy z Biurem Edukacji
W 2016 i 2017 r. Gimnazjum Specjalne nr 150 organizowało konferencję
pedagogiczną pod hasłem „Uczeń nietypowy - uczeń wyjątkowy”.

II. 4. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej.
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjmując środowiskowy model
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i profilaktyki tych chorób, uwzględnia
istotną rolę w sprawowaniu tej opieki ze strony aktywizacji zawodowej.
Powyższego obszaru dotyczy Cel szczegółowy c) Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, dotyczący aktywizacji zawodowej osób z
zaburzeniami psychicznymi, z następującymi zadaniami:
1. zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi;
2. prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców
promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi;
3. zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności
powiatowych urzędów pracy (PUP).
Działania z zakresu rehabilitacji zawodowej, możliwości udzielenia pomocy osobom
niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom zatrudniającym te
osoby określają ustawy:
1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn.; Dz. U. z 2018 r. poz. 1256),
2. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późń. zm. oraz
zmiana z dn. 10 maja 2018 r.
Zgodnie z przepisami, osoby niepełnosprawne mogą rejestrować się jako bezrobotne
lub poszukujące pracy. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po
przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i uprawnień. W przypadku
Warszawy osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy obsługiwana jest w
Dziale Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.
Urząd Pracy m.st. Warszawy realizuje zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych stosując zasadę równości wobec wszystkich zarejestrowanych
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy. Osoby ze schorzeniami
psychicznymi korzystają na równi ze wszystkimi zarejestrowanymi osobami zarówno z usług,
jak i instrumentów rynku pracy. O aktywnym udziale tych osób w procesach aktywizacyjnych
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i korzystaniu z dostępnej oferty instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków
Funduszu Pracy, jak i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
świadczą następujące dane:


wśród osób niepełnosprawnych, których szkolenia zostały sfinansowane ze środków
PFRON w roku 2017 było 5 osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi (przy
ogólnej liczbie sfinansowanych szkoleń dla 14 osób)



w przypadku staży finansowanych ze środków PFRON, zorganizowanych dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, w roku
2017, w grupie 40 uczestników staży 21 posiadało orzeczone choroby psychiczne;



Urząd Pracy m.st. Warszawy, zgodnie z art. 26d ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, może zrefundować pracodawcy koszty
wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. W roku 2017 Urząd
zrefundował koszty utworzenia 18 takich stanowisk pracy. Na jednym z tych
stanowisk została zatrudniona osoba z orzeczoną chorobą psychiczną;



osoby ze schorzeniami psychicznymi aplikują także o przyznanie środków PFRON na
podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. W
roku 2017 na 15 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, jeden dotyczył osoby
chorującej psychicznie (umowa dotyczyła wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej).

Urząd Pracy m.st. Warszawy na bieżąco prowadzi działania informacyjne kierowane
do pracodawców oraz osób niepełnosprawnych.
W przypadku pracodawców, prezentowana jest oferta współpracy z Urzędem,
informowanie o usługach i instrumentach rynku pracy oraz warunkach i korzyściach
wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkań z pracodawcami i
przedsiębiorcami prezentowane są możliwości skorzystania z refundacji ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie daje pracodawcom
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Udzielane są także informacje dotyczące możliwości skorzystania
z innych instrumentów rynku pracy wspierających zatrudnianie osób bezrobotnych,
finansowanych np. z Funduszu Pracy.
Informacje przekazywane są w czasie spotkań z pracodawcami w międzynarodowych
izbach handlowo-przemysłowych, organizacjach i zrzeszeniach pracodawców oraz w czasie
corocznych Targów Pracy organizowanych przez Urząd. Szczegółowe informacje udzielane
są pracodawcom głównie w czasie spotkań indywidualnych.
Z uwagi na zagrożenie bezrobociem absolwentów szkół specjalnych, dla uczniów
tych szkół prowadzone są działania informacyjne i warsztaty dot. usług Urzędu,
instrumentów rynku pracy oraz sposobów aktywnego poszukiwania pracy. Zagadnienia
związane z usługami i instrumentami rynku pracy prezentowane są w trakcie specjalnie
przygotowanych spotkań dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), jeśli
kierownicy WTZ wykazali zainteresowanie tą formą podnoszenia wiedzy i świadomości
uczestników warsztatów.
Utrzymywana jest stała współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w
obszarze aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na bieżąco
wymieniane są informacje dotyczące możliwości skorzystania z pomocy przez osoby
niepełnosprawne oraz podejmowane są działania polegające na łączeniu form wsparcia
udzielanych przez NGO z usługami i instrumentami rynku pracy znajdującymi się w ofercie
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Urzędu. Ponadto, pracownicy Urzędu biorą udział w specjalnych szkoleniach z zakresu
obsługi osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na stronie internetowej Urzędu, w części dedykowanej osobom niepełnosprawnym,
udostępniony został „Przewodnik – osoba z niepełnosprawnością intelektualną w urzędzie
pracy”. Pozwala on na zdobycie informacji na temat urzędu pracy i jego oferty w formie
tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. W roku 2017 grupa pracowników Urzędu Pracy m.
st. Warszawy została przeszkolona z obsługi osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
zgodnie z zasadami modelu naturalnej asystentury. Urząd Pracy m. st. Warszawy z Polską
Federacją Zatrudnienia Wspomaganego są autorami materiałów, filmu instruktażowego i
szkolenia dla pracowników urzędów pracy, które mają pomóc w zapewnieniu właściwej
obsługi oraz pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w powiatowych urzędach
pracy.

CZĘŚĆ III – Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2018-2022
Celem nadrzędnym Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
lata 2018-2022, zwanego dalej: „Programem Warszawskim” jest:
ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM M.ST. WARSZAWY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
WIELOSTRONNEJ OPIEKI ADEKWATNIE DO ICH POTRZEB
osiągane przez realizację celów szczegółowych i zadań określonych w Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, w zakresie kompleksowej,
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Formuła Programu jest zgodna
z zakresem kompetencyjnym m.st. Warszawy, określonym przepisami prawa.
W realizacji Programu będą uczestniczyć komórki organizacyjne m.st. Warszawy i
jednostki im podległe, dzielnice Miasta, organizacje pozarządowe, a także potencjalni
partnerzy, np. konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii i w miarę potrzeb inni
specjaliści medyczni, osoby i instytucje.

III. 1. Zadania Programu i sposób ich realizacji
Cel szczegółowy a):
Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Zadania:
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 lub gminie;
2. utworzenie CZP zgodnie z zasadami organizacyjnymi zawartymi w rozdziale 4
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wskaźnik monitorujący: odsetek placówek biorących udział w Programie w okresie roku.
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SPOSÓB REALIZACJI:
Ad. 1. Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022, został
opracowany w celu zapewnienia mieszkańcom m.st. Warszawy z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej opieki adekwatnie do ich potrzeb. Cel ten będzie osiągnięty poprzez lepszą
dostępność i zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki
zdrowotnej, co wypełni zadanie nr 1 Programu. Rozwijana będzie w dalszym ciągu na terenie
m.st. Warszawy, podobnie jak w poprzedniej edycji Programu Warszawskiego, sieć Centrów
Zdrowia Psychicznego, jako forma realizacji środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki
zdrowotnej.
Ad. 2. Centra Zdrowia Psychicznego organizowane w ramach Warszawskiego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego będą spełniały wymogi określone w rozdziale 4 Programu
Narodowego.

Cel szczegółowy b)
Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
Zadania:
1. aktualizacja poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej,
mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej;
2. wspieranie finansowe projektów organizacji pozarządowych służących rozwojowi
form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w
działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie.
SPOSÓB REALIZACJI:
Ad. 1.
 prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
 prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
 prowadzenie ośrodków wsparcia (OW) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 prowadzenie klubów dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z
niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z
uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 integracja wsparcia medycznego i środowiskowego, udzielanego osobom z
zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym; zadanie jest testowane w latach
2018-2020 na terenie 3 dzielnic: Wola, Praga Północ i Targówek poprzez:
a) prowadzenie punktów konsultacyjno-doradczych, w ramach których indywidualne
wsparcie świadczone jest przez doradcę zdrowienia i asystenta zdrowienia;
b) szkolenia dla społeczności lokalnych:
1. spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną,
2. utworzenie dzielnicowych zespołów ds. wspierania osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz miejskiego zespołu ds. wspierania osób z zaburzeniami
psychicznymi,
3. stworzenie lokalnej strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. wzmocnienie ruchu samopomocowego.
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Ad. 2. W celu realizacji zadania organizowane będą otwarte konkursy ofert na realizację
projektów w zakresie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ad. 3 W ramach działalności Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowane
będzie prowadzenie:
 domów pomocy społecznej (DPS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Cel szczegółowy c)
Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
Zadania:
1. zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z
zaburzeniami psychicznymi;
2. prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców
promującej zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi;
3. zwiększenie udziału zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi w działalności
powiatowych urzędów pracy (PUP).
SPOSÓB REALIZACJI:
Ad. 1.
 Udzielana będzie, jak obecnie, osobom niepełnosprawnym informacja na temat usług
i instrumentów rynku pracy (na stronie internetowej, w czasie rozmów osób
niepełnosprawnych z pracownikami),
 kontynuowane będą szkolenia i warsztaty organizowane w szkołach specjalnych,
 kontynuowana będzie organizacja szkoleń i warsztatów w ramach warsztatów terapii
zajęciowej, które zgłoszą zainteresowanie tą formą aktywizacji,
 wprowadzane będą zmiany na stronie internetowej Urzędu Pracy (utworzona została
zakładka dedykowana osobom niepełnosprawnym, informacje na temat Urzędu i jego
oferty dostępne są także w tekście łatwym do czytania),
 umożliwione już zostało korzystanie z internetowego tłumacza języka migowego, bez
konieczności zgłaszania z wyprzedzeniem wizyty przez niesłyszących klientów
Urzędu.
 Wspólnie z Polską Federacja Zatrudnienia Wspomaganego przygotowane już zostały
w roku 2017 materiały (podręcznik instruktażowy dla pracowników PUP, materiały dla
osób niepełnosprawnych w tekście łatwym do czytania) oraz film instruktażowy, które
mają na celu przygotować PUP do obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ad. 2.
 Kontynuowane będą spotkania indywidualne i grupowe z pracodawcami w celu
informowania ich o korzyściach z zatrudniania osób niepełnosprawnych i
możliwościach współpracy z urzędami pracy,
 prowadzone będą akcje mailingowe kierowane do organizacji pracodawców z
propozycją współpracy i udzielania informacji na temat zasad zatrudniania osób
niepełnosprawnych,
 kontynuowane będą szkolenia nt. „Niepełnosprawny pracownik i kolega w pracy”,
kierowane do kadry menedżerskiej Urzędu m.st. Warszawy,
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Ad. 3.
 Kontynuowana będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 prowadzone będą indywidualne rozmowy z potencjalnymi pracodawcami nad
możliwością zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 prowadzona będzie współpraca z agencjami zatrudnienia, na podstawie art. 61b
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na doprowadzenie
skierowanego bezrobotnego, będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tu
osoby niepełnosprawnej) do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na
podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co
najmniej 6 miesięcy.

Cel szczegółowy d)
Skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy
Zadania:
1. powołanie lub kontynuacja działania lokalnego zespołu koordynującego realizację
Programu; skład zespołu ustala się w sposób zapewniający właściwą reprezentację
samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych; zarząd
powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną;
2. opracowanie lub aktualizacja lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego,
zawierającego szczegółowy plan zapewnienia mieszkańcom koordynowanych,
medycznych i społecznych świadczeń CZP;
3. realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia
psychicznego;
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).
SPOSÓB REALIZACJI:
Ad. 1. Tak jak wskazano w Części II niniejszego Programu, koordynatorem realizacji
Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 w sytuacji
funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy 7 podmiotów tworzących dla podmiotów
leczniczych, będzie Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego powołana
zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 717/2018 z dnia 4 maja 2018 r.
Ad. 2. Niniejszy Program stanowi wypełnienie Zadania nr 2.
Ad. 3. Realizacja Programu będzie się odbywała przez współpracę wskazanych w nim Biur
Urzędu m.st. Warszawy i ich jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów ważnych
z punktu widzenia zapewnienia opieki właściwej w odniesieniu do osób z zaburzeniami
psychicznymi. Rolę koordynacyjną Programu będzie wypełniała Warszawska Rada Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Program będzie monitorowany.
Ad. 4. Publikowany będzie corocznie przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
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Cel szczegółowy e)
Udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i
nauczycielom
Zadania:
1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
przez udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologicznopedagogicznej;
2. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w
przedszkolach, szkołach i placówkach.
SPOSÓB REALIZACJI:
Ad. 1. Uczniowie z problemami i zaburzeniami psychicznymi korzystają i w dalszym ciągu
będą mogli korzystać ze wsparcia we wszystkich 24 poradniach psychologicznopedagogicznych o zasięgu dzielnicowym oraz w czterech specjalistycznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych o zasięgu ogólnowarszawskim.
Na uwagę zasługuje praca terapeutyczna z uczniem i jego rodziną oraz z uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych w następujących, specjalistycznych poradniach
psychologiczno–pedagogicznych:






Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”,
ul. Boryszewska 4, w której opieką psychologiczno-pedagogiczną objęta jest
młodzież pozostająca w ponad 50% pod opieką lekarzy psychiatrów. Jest to młodzież
po próbach samobójczych, z zaburzeniami zachowania (ADHD), psychozami,
zaburzeniami łaknienia (anoreksja, bulimia), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami
adaptacji, depresją, schizofrenią. Stosowane są różne formy pomocy jak:
psychoterapia indywidualna dla młodzieży, terapia grupowa, terapia rodzin, grupy
wsparcia dla rodziców, superwizje dla nauczycieli, pedagogów i psychologów
szkolnych;
Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Młodzieży ze Środowisk
Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” – udzielającej pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i ich rodzinom ze środowisk zagrożonych alkoholizmem;
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”
– otaczającej opieką dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera i ich rodziców. W poradni
funkcjonują grupy wsparcia dla rodziców dzieci z tymi zaburzeniami;
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”, w której działa
jedyny w Warszawie zespół orzekający dla dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz
telefon zaufania dla młodzieży. Z jego usług korzystają dzieci i młodzież z
różnorakimi problemami takimi jak: funkcjonowanie w układzie partnerskim, w
rodzinie, w szkole, w środowisku rówieśniczym, a także radzenie sobie z samym
sobą. W poradni funkcjonuje Młodzieżowy Telefon Zaufania - anonimowa pomoc
dzieciom i młodzieży. Możliwy jest kontakt telefoniczny - nr 19 288 i mailowy - e-mail:
mtz@mtz.waw.pl.

Warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizują i będą w dalszym
ciągu realizowały swoje zadania poprzez diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i
możliwości dzieci i młodzieży, w tym wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapie logopedyczne, badania
przesiewowe, grupy wsparcia, porady zawodowe, interwencję kryzysową, mediacje i
negocjacje, socjoterapię, działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów,
terapię dla zagrożonych uzależnieniami, terapię psychologiczna, w tym psychoterapię,
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pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia aktywizujące
do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia z uczniami zdolnymi, wspomaganie dzieci i
młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego (powrót z zagranicy), pomoc rodzicom i nauczycielom w
rozpoznawaniu możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz specyficznych
problemów w uczeniu się, współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami przy
opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz
planów działań wspierających, prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia
psychicznego, udzielanie, we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń (WCIES), wsparcia merytorycznego nauczycielom - sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli zorganizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie, Młodzieżowy Telefon
Zaufania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „TOP”.
Ad. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest i będzie udzielana uczniowi poprzez
rozpoznawanie i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości, wynikających w szczególności:
z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem
społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się,
z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub
traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych, trudności
adaptacyjnych (różnice kulturowe, kształcenie za granicą).
Sposób realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:










rozpoznawanie potrzeb ucznia, zatrudnianie pedagogów, psychologów i innych
specjalistów w przedszkolach, szkołach i placówkach,
opracowanie programu wychowawczego szkoły, opracowanie programu profilaktyki,
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia,
organizowanie zajęć specjalistycznych, w tym: korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, socjoterapeutycznych,
organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
organizowanie zajęć związanych z wyborem zawodu,
opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz ocena
ich realizacji, organizowanie doradztwa zawodowego,
organizowanie nauczania indywidualnego i zajęć indywidualnego przygotowania
przedszkolnego, udzielanie rodzicom porad i konsultacji, organizowanie warsztatów i
szkoleń dla rodziców, organizację zespołów wczesnego wspomagania.

III. 2. Centra Zdrowia Psychicznego (CZP)
Funkcje, struktura i organizacja CZP
Centrum Zdrowia Psychicznego, zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2022 realizuje środowiskową opiekę psychiatryczną, której celem
jest:
1. poprawa jakości leczenia psychiatrycznego – jego dostępności, ciągłości,
kompleksowości, dostosowania do potrzeb, możliwej do osiągnięcia skuteczności i
godziwości warunków świadczenia pomocy;
2. pomoc chorym w odzyskiwaniu zdrowia, pozycji społecznej, oczekiwanej jakości
życia;
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3. tworzenie warunków do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu;
4. ograniczenie rozmiarów i negatywnych skutków hospitalizacji;
5. uruchomienie inicjatyw i zasobów lokalnej społeczności na rzecz ochrony zdrowia
psychicznego.
CZP dla dorosłych
1. Funkcjonowanie
Kompleksowość opieki świadczonej przez CZP wynika:
1.
2.
3.
4.

z indywidualizacji i koordynacji pomocy udzielanej poszczególnym chorym;
ze zróżnicowania udostępnianych świadczeń zdrowotnych;
z koordynacji świadczeń zdrowotnych i społecznych;
z dostosowania struktury organizacyjnej do potrzeb lokalnej wspólnoty społecznej.

CZP dla dorosłych tworzy się w celu zapewnienia opieki, docelowo na obszarze
zamieszkałym przez nie więcej niż 200 tys. mieszkańców z zastrzeżeniem, że liczba ta może
być odpowiednio dostosowana do szczególnych uwarunkowań terytorialnych występujących
na danym obszarze lub innych okoliczności uzasadniających inną liczbę mieszkańców.
Gęstość sieci (rozmieszczenie) CZP oraz zasięg ich terytorialnej odpowiedzialności określa
plan umiejscowienia CZP. Odpowiedzialność terytorialna oznacza zobowiązanie do objęcia
opieką każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca określonego administracyjnie
obszaru działania CZP.
Umiejscowienie CZP – poza szpitalna infrastruktura CZP co do zasady powinna być w
całości zlokalizowana na obszarze odpowiedzialności terytorialnej. W przypadku braku
dostępu do bazy szpitalnej na tym obszarze, dopuszczalne jest zapewnienie (w
szczególności z podwykonawcą, konsorcjum) całodobowych świadczeń szpitalnych CZP dla
dorosłych w szpitalu najbliższym temu obszarowi.
Pomoc w przypadkach nagłych i pilnych – CZP zapewnia, w miarę możliwości,
natychmiastową pomoc w przypadkach nagłych, a w przypadkach pilnych – w czasie nie
dłuższym niż 72 godziny.
CZP udziela pomocy:
1. czynnej, tj. leczenia i wsparcia osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
wymagającym ciągłości opieki, aktywnego podtrzymywania kontaktu i
wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
2. długoterminowej – innym osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
3. krótkoterminowej – osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
4. doraźnej – osobom w stanach nagłych i pilnych;
5. konsultacyjnej – innym osobom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub
porad.
Pierwsza rejestracja chorego następuje w ambulatorium CZP, poza wyjątkowymi
okolicznościami związanymi z ryzykiem dla życia chorych albo dla zdrowia lub życia innych
osób. Podmiot prowadzący CZP może również posiadać umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień.
2. Struktura
CZP pełne dla dorosłych składa się co najmniej z zespołu:
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1. ambulatoryjnego (przychodni) – zadania: porady lekarskie i psychologiczne,
indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna, czynności pielęgniarskie,
interwencje socjalne;
2. środowiskowego (mobilnego) – zadania: wizyty domowe, terapia indywidualna i
grupowa, praca z rodziną, treningi umiejętności, budowanie sieci oparcia
społecznego, zajęcia i turnusy rehabilitacyjne;
3. dziennego – zadania: hospitalizacja dzienna psychiatryczna w celu zintensyfikowania
oddziaływań diagnostycznych, terapeutycznych lub rehabilitacyjnych;
4. szpitalnego – zadania: całodobowa opieka szpitalna w sytuacjach nacechowanych
znacznym nasileniem zaburzeń lub związanym z nimi ryzykiem (podstawowym i
docelowym rozwiązaniem są świadczenia oddziału psychiatrycznego w lokalnym
szpitalu ogólnym).
Personel CZP może pracować jednocześnie w więcej niż jednym zespole. Oddziałem
szpitalnym kieruje lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Punkt
zgłoszeniowo-koordynacyjny zapewnia szybką rejestrację, koordynację świadczeń oraz w
koniecznych przypadkach interwencję kryzysową, jest dostępny przez 7 dni w tygodniu, w
miarę możności przez całą dobę.
CZP ściśle współdziała w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych
pacjentów z podmiotami świadczącymi oparcie społeczne, aktywizację społeczno-zawodową
i inne aktywności pomocowe na terenie odpowiedzialności terytorialnej centrum. Inne
zespoły o zadaniach wyspecjalizowanych mogą być w miarę możliwości udostępniane przez
CZP dla wybranych grup chorych (np. zespoły: dla zaburzeń nerwicowych,
psychogeriatryczne, rehabilitacyjne) lub w celu realizacji niezbędnych świadczeń
szczególnych (np. pomoc kryzysowa, hostele, turnusy).
Alternatywne formy wsparcia i leczenia (wobec tradycyjnych, np.: mieszkania kryzysowe)
można tworzyć w centrum, jeżeli regulacje prawne, dostępne środki i posiadane
kompetencje na to pozwalają i jeżeli odpowiadają one na realne zapotrzebowanie osób
objętych opieką. Zespół dziecięco-młodzieżowy może, jeżeli uzasadniają to potrzeby i
zasoby lokalne, funkcjonować w ramach jednego podmiotu leczniczego, w integracji z CZP
dla dorosłych (wyspecjalizowany zespół dziecięco-młodzieżowy CZP).
3. Warunki organizacyjne
Forma prawna – CZP jest podmiotem/zakładem leczniczym lub funkcjonuje jako
konsorcjum podmiotów lub zakładów. Zespół (oddział) szpitalny – może być udostępniany w
ramach umowy z innym podmiotem leczniczym. Finansowanie świadczeń zdrowotnych CZP
powinno umożliwiać objęcie kompleksową opieką psychiatryczną pacjentów z obszaru
funkcjonowania CZP. Finansowanie świadczeń społecznych wynika z obowiązujących
aktualnie regulacji. Dokumentacja medyczna – przez cały okres korzystania ze świadczeń w
CZP prowadzona jest jedna, ciągła, zintegrowana dokumentacja, na podstawie przepisów
wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070).
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III. 2. 1. Struktura Centrum Zdrowia Psychicznego

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

CZĘŚĆ OBLIGATORYJNA

CZĘŚĆ FAKULTATYWNA

Zespół ambulatoryjny

Zespół
dziecięco-młodzieżowy

Zadania: porady lekarskie
i psychologiczne, indywidualna
i grupowa pomoc
psychoterapeutyczna, czynności
pielęgniarskie, interwencje socjalne

Zadanie: opieka nad dziećmi
i młodzieżą

Zespół środowiskowy

Zespoły o zadaniach
wyspecjalizowanych

Zadania: wizyty domowe, terapia
indywidualna i grupowa, praca
z rodziną, treningi umiejętności,
budowania sieci oparcia społecznego,
zajęcia i turnusy rehabilitacyjne

Zadanie: leczenie wybranych grup
chorych np.: zespół zaburzeń
nerwicowych, psychogeriatrycznych,
rehabilitacyjnych

Zespół dzienny
Zadania: częściowa hospitalizacja

Zespół szpitalny
Zadania: dostęp do psychiatrycznej
opieki stacjonarnej, docelowym
rozwiązaniem - świadczenia oddziału
psychiatrycznego szpitala ogólnego,
uzupełniane profilowanymi
świadczeniami innych szpitali
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III. 2. 2. Centra zdrowia psychicznego dla osób dorosłych w m.st. Warszawie
Centra zdrowia psychicznego dla osób dorosłych będą świadczyły usługi
psychiatrycznej opieki zdrowotnej całej populacji mieszkańców Warszawy. Proponuje się,
aby swoją działalnością obejmowały one obszar jednej, bądź zespołu dzielnic. Część
podmiotów leczniczych m.st. Warszawy, tj. te które w swojej strukturze organizacyjnej
posiadały przynajmniej 2 jednostki (poradnię zdrowia psychicznego, oddział dzienny lub
zespół opieki środowiskowej) utworzyły centra zdrowia psychicznego i wpisały je do swoich
statutów.
W m.st. Warszawie funkcjonują 2 centra zdrowia psychicznego w formie pełnej,
składającej się z 4 jednostek, wskazanych w Programie Narodowym. Są to centra utworzone
przez Szpital Bielański SPZOZ i Szpital Wolski SPZOZ. Centra zdrowia psychicznego
funkcjonujące w strukturze podmiotów leczniczych m.st. Warszawy na obszarze
poszczególnych dzielnic, obejmują psychiatryczną opieką zdrowotną ogół mieszkańców tych
dzielnic. Nie mniej, mieszkańcy dzielnic, w których brak jest takich centrów, korzystają z
psychiatrycznej opieki zdrowotnej jak dotychczas, tj. z opieki ambulatoryjnej w wybranej
przychodni posiadającej poradnię zdrowia psychicznego, a z oddziału dziennego, czy
zespołu opieki środowiskowej, wskazanych przez lekarza prowadzącego. Należy również
dodać, że pozostałe podmioty tworzące dla podmiotów leczniczych funkcjonujących w m.st.
Warszawie są uprawnione do tworzenia własnych centrów. Mieszkańcy Miasta mają prawo
wyboru podmiotu leczniczego/centrum zdrowia psychicznego, w którym chcą się leczyć.
Tak jak wspomniano wyżej, koncepcja organizacji centrów zdrowia psychicznego na
terenie m.st. Warszawy opiera się na założeniu, że ich podstawową część stanowi zespół
poradni (porady, konsultacje, leczenie ambulatoryjne oraz zespół środowiskowy (opieka
czynna, leczenie domowe). W centrach rozwiniętych powinien funkcjonować również oddział
dzienny (hospitalizacja częściowa), poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
oraz zespół szpitalny (opieka stacjonarna). W centrach pełnych osoba z zaburzeniami
psychicznymi znajdzie również pomoc ze strony zespołu wczesnej interwencji, pomocy
kryzysowej, czy doraźnej.
Aktualnie zostały utworzone CZP w następujących dzielnicach m.st. Warszawy:
1. Dzielnica Bielany – CZP Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2. Dzielnice Ochota-Ursus - CZP Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
3. Dzielnica Praga Południe – CZP Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Południe
4. Dzielnica Praga Północ – CZP Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa - Praga Północ
5. Dzielnice Wola i Śródmieście – CZP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
6. Dzielnica Wawer – CZP Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Wawer
7. Dzielnica Wola – CZP Szpitala Wolskiego im. Dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
8. Dzielnica Żoliborz – CZP Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz.
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Dzielnice, w których funkcjonują Centra Zdrowia Psychicznego
utworzone przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy

Centrum zdrowia psychicznego jest strukturą formalną, składającą się
z funkcjonujących na danym obszarze podmiotów, świadczących usługi psychiatrycznej
opieki zdrowotnej, a także wspierające takie usługi (np. oddziały psychiatryczne w zakładach
opiekuńczo-leczniczych, zakłady pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
hostele) bez względu na podmiot, który je utworzył. Osoba kierująca centrum ma
koordynować współpracę wszystkich elementów centrum tak, aby wypełnione były cele, dla
których jednostka została utworzona.

III. 3. Koordynacja realizacji Programu i jego monitorowanie.
III. 3. 1. Koordynacja realizacji Programu
Rolę koordynacyjną realizacji Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2018-2022, zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8
lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie
pełnił, powołany na podstawie zarządzenia nr 717/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4
maja 2018 r. lokalny zespół koordynujący - Warszawska Rada Ochrony Zdrowia
Psychicznego. W Radzie tej reprezentowane są podmioty uczestniczące w realizacji
Programu na poziomie m.st. Warszawy.
Organizację i tryb działania Warszawskiej Rady Ochrony Zdrowia Psychicznego
określa regulamin. Rada wyraża swoje stanowiska w formie uchwał.
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Podmiotem wspierającym działania Rady będzie Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu
m.st. Warszawy, współpracując w trybie roboczym z podmiotami uczestniczącymi w
realizacji Programu.
Zgodnie z zapisami celu szczegółowego 2.4. – skoordynowanie różnych form opieki
i pomocy, zadania 2.4.4. – przygotowywany będzie i aktualizowany corocznie przewodnik
informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. 3. 2. Monitorowanie realizacji Programu
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 nie określa
szczegółowego zakresu jego monitorowania na poziomie powiatów. Wskazuje jedynie, że
Centrum Zdrowia Psychicznego tworzy się w celu zapewnienia opieki, docelowo na obszarze
zamieszkałym przez nie więcej niż 200 tys. mieszkańców z zastrzeżeniem, że liczba ta może
być odpowiednio dostosowana do poszczególnych uwarunkowań terytorialnych
występujących na danym obszarze lub innych okoliczności uzasadniających inną liczbę
mieszkańców.
Narodowy Program nie określa również mierników realizacji Programu na poziomie
zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, udzielania wsparcia psychologicznopedagogicznego uczniom i rodzicom, czy aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami
psychicznymi. Właściwym forum informacji na temat realizacji zadań Programu i postępu w
tym zakresie będzie Warszawska Rada Ochrony Zdrowia Psychicznego.

III. 4. Finansowanie Programu
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 w części dotyczącej nakładów
finansowych na realizację Programu z budżetu państwa i NFZ, określa ich poziom w skali
kraju na 278.351.518 zł. Nie przewidziano środków na prowadzenie działań mających
poprawić dostępność do świadczeń opieki psychiatrycznej przez jednostki samorządu
terytorialnego (JST). Brak określenia środków na realizację zadań na rzecz zapewnienia
osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb przez
samorządy nie oznacza, że nie ponoszą one wydatków z tym związanych. Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. ustanawiające Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2022 stanowi, że „Zadania zawarte w Programie wskazane do
realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego należą do grupy zadań własnych i
finansowane będą ze środków będących w dyspozycji JST. Ministerstwo Zdrowia dysponuje
jedynie szacunkowymi danymi dotyczącymi wydatków JST w poprzednich latach i dane te
nie gwarantują wskazania faktycznych wydatków”.
Dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji poprzedniej edycji
Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wskazują, że coroczny koszt
realizacji takiego kompleksowego programu wynosi ok. 50 mln zł. Uwzględnia on zadania z
zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej, zmian
organizacyjnych i tworzenia centrów zdrowia psychicznego, pomocy społecznej, edukacji i
aktywizacji zawodowej. Zatem zadanie wynikające z ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. stało się zadaniem własnym samorządów lokalnych.
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CZĘŚĆ IV - Podsumowanie
Doświadczenia z realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2011-2015 (NPOZP) zostały wyrażone w publikacji Rzecznika Praw Obywatelskich
pn. „Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki”2.
Autorzy publikacji wskazują, że wśród najistotniejszych problemów związanych z
prawidłową realizację NPOZP (w poprzedniej edycji) przez samorządy, był m.in. brak
współpracy ze strony płatnika – tj. Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie, jeśli nie
zapewnienia to przynajmniej zaplanowania finansowania dla powstałych z inicjatywy
samorządów Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP). Wychodząc z inicjatywami, samorządy
oczekiwały zobowiązania się płatnika do przyszłego finansowania świadczeń zdrowotnych w
planowanych przez nie CZP. W powszechnej ocenie poziom finansowania psychiatrii w 2014
roku nie pozwolił na rozwój psychiatrycznej opieki zdrowotnej we wszystkich jej obszarach, tj.
lecznictwie ambulatoryjnym, środowiskowym, szpitalnym, jak i w zakresie rehabilitacji.
Obecna edycja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022,
tak jak wspomniano wyżej, nie przewidując dofinansowania zadań tego Programu na
poziomie samorządowym, również nie skłania do pozytywnych prognoz w tym zakresie.
Stan zabezpieczenia potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie ochrony
i poprawy zdrowia psychicznego należy ocenić jako dość dobry. Analiza polityki samorządu
Miasta w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wsparcia społecznego, edukacji, czy
zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, wskazuje na dużą jej aktywność i
efektywność, mimo obiektywnych trudności w realizacji poprzedniej edycji Warszawskiego
Programu Ochrony Psychicznego, w zakładanym wcześniej wymiarze.
W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad reformą psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Opracowywane są nowe rozwiązania legislacyjne porządkujące organizację opieki
psychiatrycznej. Należy tu wskazać rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 852), wprowadzającego program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego, jako
obszar testowy dla środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Zasadniczym celem
pilotażu jest deinstytucjonalizacja, czyli odejście od modelu „azylowego” polegającego na
izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach
psychiatrycznych, który dominuje w Polsce, na model środowiskowy, czyli objęcie pacjenta
całościową opieką psychiatryczną najbliżej jego miejsca zamieszkania. Daje to chorym
szanse, by wrócić do normalnego funkcjonowania, nauki czy pracy. Pilotaż wszedł w życie z
dniem 1 lipca 2018 roku i będzie trwał 3 lata. Zarządzenie nr 55/2018/DSOZ prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. określa tryb zawierania umów na
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powyższego programu pilotażowego.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w nowej edycji Programu
Warszawskiego dotyczącej lat 2018-2022, rozwijana powinna być w szczególności dzienna
oraz środowiskowa/domowa opieka psychiatryczna. Realizacja tego zadania wymagała
będzie jednak zwiększenia poziomu kontraktowania świadczeń ww. rodzaju. Obecnie, mimo
istniejącego potencjału podmiotów leczniczych i finansowania znacznej części bazy
lecznictwa dziennego i środowiskowego/domowego z budżetu samorządu m.st. Warszawy,
potrzeba kontraktowania takich świadczeń nie znajduje odzwierciedlenia w należytym
poziomie finansowania. Świadczenia tego rodzaju są kontraktowane jedynie w wymiarze
symbolicznym. Doświadczenie i profesjonalizm kadr medycznych jest istotnym kapitałem do
wykorzystania.
2

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport Rzecznika Praw
Obywatelskich, Warszawa, maj 2014.
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Efektywna realizacja zadań Programu Warszawskiego w perspektywie roku 2022,
wymagała będzie aktywnej współpracy wszystkich uczestników rynku medycznego w m.st.
Warszawie. Odnosi się to również do optymalnej alokacji łóżek szpitalnych, kontraktowania
świadczeń zakładów opiekuńczo-leczniczych (w przypadku planów utworzenia w tych
jednostkach miejsc dla osób z problemami psychicznymi), a także tworzenia i kontraktowania
opieki środowiskowej.
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Załącznik nr 1 do Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
Wykaz podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym,
udzielających świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień na podstawie kontraktu z NFZ.

Lp.

Podmiot leczniczy

1.

Szpital Bielański im. Ks. J.
Popiełuszki SPZOZ
ul. Cegłowska 80,
01-809 Warszawa

2.

Szpital Wolski im. dr Anny
Gostyńskiej SPZOZ
ul. Kasprzaka 17,
01-211 Warszawa

Opieka ambulatoryjna (adres)

Opieka środowiskowa

Opieka dzienna (liczba
miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Oddział Dzienny
Psychiatryczny
Rehabilitacyjny dla
Dorosłych - 16

Oddział Psychiatryczny - 26

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Oddział Dzienny
Psychiatryczny dla
Dorosłych - 40

Oddział Psychiatryczny - 27

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Leczenia Uzależnień
i Współuzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień
Alkoholowych ul. Czumy 1

3.

SZPZLO Warszawa BemowoWłochy ul. Wrocławska 19,
01-493 Warszawa

Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Cegielniana 8
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Cegielniana 8
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Wrocławska 19

4.

SPZOZ Warszawa–Białołęka
ul. Milenijna 4,
03-125 Warszawa

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Chełmska 13/17

5.

SZPZLO Warszawa–Mokotów
ul. Madalińskiego 13,
02-513 Warszawa

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Belgijska 4
PoradniaTerapii Uzależnienia
i Współuzależnienia dla Dzieci
i Młodzieży ul. Dąbrowskiego 75a

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Lp.

Podmiot leczniczy

Opieka ambulatoryjna (adres)

Opieka środowiskowa

Opieka dzienna (liczba
miejsc)

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Oddział Psychiatryczny dla
Dorosłych - 33

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Skarżyńskiego 1
6.

7.

SZPZLO Warszawa–Ochota
ul. Szczęśliwicka 36,
02-353 Warszawa

SZPZLO Warszawa–Praga
Południe ul. Krypska 39,
04-082 Warszawa

Poradnia Psychologiczna
ul. Skarżyńskiego 1
Poradnia Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Sosnkowskiego 18
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Gruzińska 6
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży ul. Kickiego 24

Oddział Psychiatryczny dla
Dorosłych - 31

Poradnia Zdrowia Psychicznego
8.

SZPZLO Warszawa–Praga Północ
ul. Jagiellońska 34,
03-719 Warszawa

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Leczenia Uzależnień

9.

10.

SZPZLO Warszawa–Targówek ul.
Remiszewska 14,
03-550 Warszawa

SPZOZ Warszawa-Ursynów
ul. Zamiany 13,
02-786 Warszawa

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Rembielińska 8
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Rembielińska 8
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży ul. Zamiany 13
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Zamiany 13
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Begonii 10

11.

SZPZLO Warszawa-Wawer
ul. Dr Józefa Strusia 4/8,
04-564 Warszawa

Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancji Psychoaktywnych
ul. Begonii 10
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Begonii 10

Oddział Psychiatryczny dla
Dorosłych - 9

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Lp.

Podmiot leczniczy

Opieka ambulatoryjna (adres)

Opieka środowiskowa

Opieka dzienna (liczba
miejsc)

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Płocka 49

12.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Warszawa
Wola–Śródmieście
ul. Ciołka 11,
01-445 Warszawa

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Mariańska 1
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Mariańska 1
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży ul. Szlankierów 10
Poradnia Leczenia Uzależnień
Alkoholowych ul. Leszno 17
(ul. Elektoralna 26)

Oddział Psychiatryczny
Rehabilitacyjny dla
Dorosłych - 23,
Oddział Dzienny
Psychiatryczny Geriatryczny
- 8,
Oddział Dzienny Leczenia
Zaburzeń Nerwicowych - 11

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Elbląska 35

13.

SPZZLO Warszawa–Żoliborz
ul. Szajnochy 8,
01-637 Warszawa

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży ul. Kochowskiego 4
Poradnia Psychologiczna
ul. Kochowskiego 4
Poradnia Terapii Uzależnień
i Współuzależnień od Alkoholu
ul. Żeromskiego 13

14.

Centrum Odwykowe SPZOZ
ul. Zgierska 18a,
04-092 Warszawa

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Zgierska 18a
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
al. Jerozolimskie 47 lok. 3
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Jagiellońska 34
Poradnia Terapii Uzależnienia od
Substancji Psychoaktywnych
ul. Zakopiańska 33

Łączna liczba łóżek w oddziałach całodobowych wynosi 53
Łączna liczba miejsc w oddziałach dziennych wynosi 230

Oddział Dzienny
Psychiatryczny Geriatryczny
- 14,
Oddział Dzienny Terapii
Uzależnień
od Alkoholu - 5

Oddział Dzienny Terapii
Uzależnienia od Substancji
Psychoaktywnych - 24,
Oddział Dzienny Terapii
Uzależnienia
od Alkoholu - 16

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Załącznik nr 2 do Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.

1.

Podmiot leczniczy

Samodzielny Wojewódzki Zespół
Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa

Samorząd Województwa Mazowieckiego

L.p.

Podmiot
tworzący

Wykaz podmiotów leczniczych utworzonych przez podmioty obce, udzielających świadczeń z zakresu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień na podstawie
kontraktu z NFZ.

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Poradnia Leczenia Nerwic
ul. Dolna 42
Poradnia Seksuologiczna i Patologii
Współżycia ul. Dolna 42

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Geriatryczny - 20
Oddział Dzienny Zaburzeń
Nerwicowych - 45

Oddział Rehabilitacji
Psychiatrycznej - 23
Oddział Terapii Uzależnienia
od Alkoholu - 27

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul.Kolska 4/2

Oddział Dzienny Psychiatryczny
"Garwa" - 29

Oddziały Psychiatryczne - 164

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Rehabilitacyjny - 29

Oddział Detoksykacji - 11

Opieka ambulatoryjna (adres)

Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancji Psychoaktywnych
ul. Nowowiejska 27

Opieka
środowiskowa

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych ul. Nowowiejska 27

Pododdział Leczenia
Alkoholowych Zespołów
Abstynencyjnych - 3

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i
Młodzieży ul. Puławska 87/89

Oddział Psychiatryczny
Interwencyjny - 6

2.

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9,
02-957 Warszawa

Minister Zdrowia

Poradnia Dzieci Autystycznych
i ich Rodzin

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Zaburzeń Nerwicowych

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Oddział Dzienny
Psychiatryczny - 68

Całodobowy Ośrodek Terapii
Uzależnień - 14

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Rehabilitacyjny - 27

Oddziały Psychiatryczne - 200

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień
- 10

Oddział Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych - 33

Oddział Dzienny Zaburzeń
Nerwicowych - 18

Oddział Psych. dla Dzieci
i Młodzieży - 28
Oddział Leczenia Zaburzeń
Nerwicowych - 29
Oddział Psychiatrii Sądowej
o Wzmocnionym
Zabezpieczeniu - 59

4.

5.

6.

Mazowiecki Szpital Bródnowski
Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8,
03-242 Warszawa

Podmiot
tworzący
Samorząd
Warszawski Uniwersytet
Województwa
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Medyczny
Mazowieckiego

1.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy
Szpital Kliniczny
Samodzielny
Zespół
ul. ŻwirkiWojewódzki
i Wigury 63A,
Publicznych
Zakładów
02-109 Warszawa
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa

Wojskowy Instytu Medyczny
ul. Szaserów 128,
04-141 Warszawa

Minister
Obrony
Narodowej

3.

Podmiot leczniczy

Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.,
Zagórze k/Warszawy,
05-462 Wiązowna

Samorząd Województwa
Mazowieckiego

L.p.

Opieka ambulatoryjna (adres)

Zakład Patologii Klinicznej Dzieci
i Młodzieży

Minister Obrony
Narodowej

7.

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień
od Alkoholu - 8
Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Oddział Psychiatryczny - 12

Oddział Dzienny Psychiatryczny ul.
Suwalska 11 - 33

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Oddział Dzienny Zaburzeń
Nerwicowych - 13

Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Dzielna 7

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży
ul. Koszykowa 79 a - 16

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży ul. Dzielna 7

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży
ul. J III Sobieskiego 93 - 3

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
ul. Koszykowa 79a
Oddział Dzienny Nerwic - 8
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień
od Alkoholu - 11
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla
Oddział Kliniczny Psychiatrii - 17
Dzieci i Młodzieży - 11

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin

Poradnia Psychologiczna
Przychodnia Lekarska WAT
SPZOZ ul. Kartezjusza 2,
01-480 Warszawa

Opieka
środowiskowa

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień
od Związków Psychoaktywnych - 6

Klinika Psychiatrii,
Stresu Bojowego
i Psychotraumatologii - 25

8.

Grupa Medyczna Vertimed
Zakrzewscy Sp. j.
ul. Bronikowskiego 55,
02-796 Warszawa

1.

9.

Samodzielny Wojewódzki Zespół
Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa
Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny "Karan"
ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom

Podmiot
tworzący

Podmiot leczniczy

podmiot
podmiot
Samorząd
niepubliczny
Województwa Mazowieckiego
niepubliczny

L.p.

Opieka ambulatoryjna (adres)

Opieka
środowiskowa

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Oddział Dzienny Zaburzeń
Nerwicowych - 20

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Grodzieńska 65

Centrum Interwencji
Kryzysowej - 11

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancjii Psychoaktywnych
ul. Grodzieńska 65

Centrum Interwencji
Kryzysowej - 2

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Grodzieńska 65

11.

Stowarzyszenie Monar
Izba Chorych
ul. Marywilska 44a,
03-042 Warszawa

podmiot
niepubliczny

Stowarzyszenie Monar
Krótkoterminowy Ośrodek
Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień
ul. Gen. Andersa 12,
00-201 Warszawa

12.

podmiot
niepubliczny

10.

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Terapeutyczne
Pro Autism
ul. Wiktorska 67 lok. 2,
02-582 Warszawa

podmiot
niepubliczny

Centrum Interwencji Kryzysowej
ul. Grodzieńska 65

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Izba Chorych Stowarzyszenia
MONAR - 13
Oddział Dzienny Terapii
Uzależnienia Od Alkoholu - 10

Dzienny Oddział Terapii
Motywacyjnej dla Osób
Uzależnionych - 9

Oddział Detoksykacji
od Alkoholu - 15

Podmiot leczniczy

Samorząd
podmiot
podmiot
Województwa Podmiot
Samorząd Województwa Mazowieckiego
niepubliczny
niepubliczny Mazowieckieg tworzący
o

L.p.

Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr
med. Jana Bogdanowicza SPZOZ
13.
ul. Niekłańska 4/24,
03-924 Warszawa

14.
1.

Instytut Matki i Dziecka
ul. M. Kasprzaka 17 A,
01-211 Warszawa

Minister
Zdrowia

Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Prof. W.
Orłowskiego CMKP w Warszawie
ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa

Centrum Medyczne
Ksztaolcenia
Podyplomowego

18.

Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu ul. Mochnackiego 10,
02-042 Warszawa

Minister
Zdrowia

19.

Instytut "Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie"
al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa

Minister
zdrowia

Centrum Onkologii Instytut
Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 158,
02-061 Warszawa

Minister
Zdrowia

15.

Samodzielny Wojewódzki Zespół
NZOZ
Poradnia Rehabilitacyjna
Publicznych
Zakładów
Dla Dzieci "Krasnal"
Psychiatrycznej
Opieki
ul.Zdrowotnej
Pancera 10,
03-187
Warszawa
ul.
Nowowiejska
27,
00-665 Warszawa
NZOZ Centralna Przychodnia
Rehabilitacyjno-Lecznicza
Jednostka Polskiego Związku
Niewidomych ul. Karmelicka 26,
00-181 Warszawa

16.

17.

20.

Opieka ambulatoryjna (adres)

Opieka
środowiskowa

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym
ul. Śreniawitów 12

Gabinet Psychologiczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Seksuologii i Patologii Więzi
Międzyludzkich

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Psychologiczna
Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci
i Młodzieży
Poradnia Psychologiczna
Zakład Psychoonkologii
ul. Roentgena 5

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

1.
22.

23.

Samodzielny Wojewódzki Zespół
Publicznych Zakładów
Specjalistyczna
Przychodnia
Psychiatrycznej
Opieki
Lekarska
Vitamed
Zdrowotnej
Wileńska 18,
ul.ul.
Nowowiejska
27,
03-416
00-665 Warszawa
Warszawa

Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Pilicka 21, 02-613 Warszawa

24.

Przychodnia Vita Med.
Sp. z o.o. i sp. kom.

25.

Fundacja Synapsis Ośrodek dla
Dzieci i Osób Dorosłych z
Autyzmem oraz Innymi
Zaburzeniami Rozwojowymi
ul. Ondraszka 3,
02-085 Warszawa

Podmiot
tworzący

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny
Mazowieckiej ul. Karowa 2,
00-315 Warszawa

Warszawski
podmiot
Samorząd
podmiot
Uniwersytet
niepubliczny
Województwa
Mazowieckiego
niepubliczny
Medyczny

21.

podmiot
niepubliczny

Podmiot leczniczy

podmiot niepubliczny

L.p.

Opieka ambulatoryjna (adres)

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Terapii Uzależnień
i Współuzależnień od Alkoholu
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

Gabinet Psychiatryczny
ul. Meissnera 7

Świadczenia dla Osób z Autyzmem
Dziecięcym i Innymi Całościowymi
Zaburzeniami Rozwoju ul. Ondraszka 3
Świadczenia dla Osób z Autyzmem
Dziecięcym i Innymi Całościowymi
Zaburzeniami Rozwoju
ul. Powsińska 56

Centrum Medyczne Medicenter
ul. Wołoska 88,

t niepubliczny

Poradnia Psychologiczna
ul. Wołoska 88

26.

Opieka
środowiskowa

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Podmiot
tworzący

27.

Medi-System NZOZ ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa

28.

Stowarzyszenie "Eleuteria"
ul. Dzielna 7, 00-154 Warszawa

29.

Stowarzyszenie Monar
ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa

30.

Valmed Grzegorz Aderek,
Adam Muszyński Sp. j.
ul. Grójecka 126,
02-383 Warszawa

podmiot
podmiot
podmiot
podmiot
niepubliczn Samorząd Województwa
podmiot niepubliczny
Mazowieckiego
niepubliczny niepubliczny niepubliczny
y

Podmiot leczniczy

31.

Poradnia Profilaktyczno
Rehabilitacyjna dla Osób
Uzależnionych i
Współuzależnionych m.st.
Warszawy i Województwa
ul. Nowogrodzka 62a,
02-002 Warszawa

podmiot niepubliczny

L.p.

26.
1.

Centrum Medyczne Medicenter
Samodzielny Wojewódzki Zespół
ul. Wołoska 88,
Publicznych Zakładów
02-001 Warszawa
Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa

Opieka ambulatoryjna (adres)

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Wołoska 88

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Wołoska 88

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Kijowska 11

Terapia Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych Innych niż Alkohol

Leczenie Uzależnień

Poradnia Psychiatryczna
dla Dorsołych

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia i
Współuzaleznienia od Alkoholu

Opieka
środowiskowa

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Instytut Psychosomatyczny
Sp. z o.o. ul. Poleczki 40a,
02-822 Warszawa

33.
1.

34.

Samodzielny
Wojewódzki
Zespół
NZOZ Ośrodek
Pomocy Zdrowiu
Publicznych
Zakładów
Żanna Kiesner ul. Bellottiego 1,
Psychiatrycznej
Opieki
01-001 Warszawa
Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa
KDK SP. z o.o. ul.Brzeska 13,
03-737 Warszawa

35.

"Medicers" Sp. z o.o.
ul. Tużycka 31, 03-683
Warszawa

36.

Ośrodek Psychoterapii i Promocji
Zdrowia Instytutu Psychologii
Zdrowia ul. Olbrachta 118a lok.
2,12,13, 01-373 Warszawa

NZOZ Victi pl. Czerwca 1976 r. 3,
37.
02-495 Warszawa

Podmiot
podmiot
podmiot
podmiot
podmiot
Samorząd Województwa Mazowieckiego
niepubliczny niepubliczny niepubliczny niepubliczny tworzący

32.

podmiot
niepubliczny

Podmiot leczniczy

podmiot niepubliczny

L.p.

Opieka ambulatoryjna (adres)

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Korzona 111

Poradnia Uzależnień

Leczenie Uzależnień

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia
od Substancji Psychoaktywnych
Poradnia Terapii Uzależnień
od Alkoholu i Współuzależnień

38.

podmiot
niepubliczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego
Sp. z o.o., ul. Lwowska 5,
00-660 Warszawa

Opieka
środowiskowa

Poradnia Psychologiczna
al. Wilanowska 43a
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Ogrodowa 8

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

40
1.

41.

42.

43.

Samodzielny Wojewódzki Zespół
Volta -Med. Sp.
z o.o.
Publicznych
Zakładów
ul. Belgijska 11/8,
Psychiatrycznej
Opieki
02-511
Warszawa
Zdrowotnej
ul. Nowowiejska 27,
00-665 Warszawa
Niepubliczna Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska "Psyche"
ul. Wiejska 13, 09-100 Płońsk

Centralny Szpital Kliniczny
MSWiA
ul. Wołoska 137,
02-507 Warszawa
Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska dla Pracowników
Wojska SPZOZ ul. Nowowiejska
31,
00-911 Warszawa

Centralna Wojskowa Przychodnia
Lekarska "Cepelek" Sp. ZOZ
44.
ul. Koszykowa 78,
00-911 Warszawa

Podmiot
tworzący
Minister Spraw
podmiot
podmiot
podmiot
WewnętrznychSamorząd Województwa Mazowieckiego
niepubliczny niepubliczny niepubliczny
i administracji

39.

Centrum Medyczne Polskiego
Związku Głuchych Sp. z o.o.
ul. Białostocka 4,
03-741 Warszawa

Minister
Obrony
Nardodowej

Podmiot leczniczy

Minister Obrony
Nardodowej

L.p.

Opieka ambulatoryjna (adres)

Opieka
środowiskowa

Poradnia Psychologiczna
ul. Radzymińska 101/103

Poradnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Kijowska 7

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Barska 16/22

Poradnia Psychogeriatryczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci

Zespół Leczenia
Środowiskowego

Opieka dzienna (liczba miejsc)

Opieka całodobowa (liczba
łóżek)

Załącznik nr 3 do Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
Środowiskowe Domy Samopomocy

L.p.

Podmiot prowadzący

Nazwa Domu (adres)

Liczba miejsc

1.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Rozłogi 10
01-323 Warszawa
(typ A)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo m. st. Warszawy,
ul. Powstańców
Śląskich 9
01-381 Warszawa

20

2.

Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grębałowska 14
01-808 Warszawa
(typ AB)

-

80

Warszawska Fundacja na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw
na nas”

30

4.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod
Skrzydłami"
ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa
(typ AB)

-

60

5.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grochowska 259 a wraz z filią przy ul.
Jagiellońskiej 54
03-844 Warszawa
(typ A)

Warszawskie Towarzystwo Pomocy
Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznie i
Nerwowo Chorymi

45

6.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Grochowska 259 a
03-844 Warszawa
(typ B)

Warszawskie Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną

45

Warszawskie Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną

25

-

60

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r. Nr 1
02-495 Warszawa

30

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Ursynów m. st. Warszawy
ul. Cybisa 7
02-776 Warszawa

30

Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i
Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”

25

3.

7.

8.

9.

10.

11.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Górska 7
00-740 Warszawa
(typ B)

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wilcza 9a/3
00-538 Warszawa
(typ B)
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na
Targówku”
ul. Świętego Wincentego 85 oraz ul. Suwalska
11
Warszawa
(typ AB)
Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny
Dom"
ul. Prawnicza 54
02-495 Warszawa
(typ A)
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Pachnąca 95
02-790 Warszawa
(typ A)

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Zalipie 17
04-612 Warszawa
(typ A)

12.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. VI Poprzeczna 23 (dawniej Rzeźbiarska 46)
04-614 Warszawa
(typ B)

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Upośledzeniem Umysłowym "Chata z
pomysłami"

25

13.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
(typ AB)

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

52

14.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Żytnia 75/77
01-149 Warszawa
(typ A)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wola m. st. Warszawy
ul. Gen. J. Bema 91
01-233 Warszawa

35

15.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Rydygiera 3
01-783 Warszawa
(typ AB)

-

60

Ogółem

622

Typ A – dla osób chorych psychicznie
Typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Typ AB – dla osób chorych psychicznie i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Załącznik nr 4 do Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
Domy Pomocy Społecznej

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa domu
Dom Pomocy Społecznej
„Leśny”
ul. Tułowicka 3
01-974 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Żegańska 34
04-713 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej
„Na Bachusa”
ul. Bachusa 7
04-814 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej
„Pomocna Dłoń”
ul. Odrębna 10
04-867 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej
„Na Przedwiośniu”
ul. Przedwiośnie 1
04-748 Warszawa
Ogółem

Liczba miejsc

200

70

80

30

100

480

Załącznik nr 5 do Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022
Ośrodki Pomocy Społecznej

Lp.
1

Nazwa
Dzielnicy
Bemowo

2

Nazwa Placówki

Adres

Telefon/email

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

ul. Rozłogi 10, 01310 Warszawa

22 48 71 300; 22 48 71 301
fax: 22 48 71 302
e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

Białołęka

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy

ul. Marywilska 44 C,
03-042 Warszawa

tel. 22 614 70 00; 22 300 20 40
fax: 22 614 70 00
e-mail: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl

3

Bielany

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

ul. Stanisława
Przybyszewskiego
80/82
01-824 Warszawa

tel. 22 568 91 00; 22 568 91 01
fax: 22 864 59 52
e-mail: sekretariat@opsbielany.waw.pl

4

Mokotów

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy

ul. Falęcka 10
02-545 Warszawa

tel. 22 849 44 66
fax: 22 849 44 68
e-mail: sekretariat@opsmokotow.pl

5

Ochota

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy

ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa

tel. 22 822 11 24
fax: 22 817 64 63
e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl

6

Praga
Południe

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Praga
Południe
m.st. Warszawy

ul. Wiatraczna 11
04-366 Warszawa

tel. 22 277 33 00; 22 277 33 01
fax: brak
e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

7

Praga Północ

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy PragaPółnoc m.st.
Warszawy

ul. Karola
Szymanowskiego 6/
61
03-477 Warszawa

tel. 22 511 24 00
fax: 22 619 34 37
e-mail:
sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl

8

Rembertów

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy
Rembertów m.st.
Warszawy

ul. Plutonowych 10
04-404 Warszawa

tel. 22 673 54 12
fax: 22 611 99 94
e-mail:
sekretariat@opsrembertow.waw.pl

9

Śródmieście

Centrum Pomocy
Społecznej
Dzielnicy
Śródmieście
im. prof. Andrzeja
Tymowskiego

ul. Konwiktorska
3/5, 00-217
Warszawa

Kancelaria:
tel. 22 628 07 12; 22 277 41 02, 22 745 02
18,
22 821 97 16, fax: 22 626 91 32
Sekretariat:
Tel. 22 277 41 100
e-mail:
sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

10

Targówek

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

ul. św. Wincentego
87
03-291 Warszawa

tel. 22 277 02 50
fax: 22 370 25 32
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl

11

Ursus

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy

ul. Plac Czerwca
1976 r. 1
02-495 Warszawa

fax: 22 478 41 01 tel. 22 478 41 11
e-mail: opsursus@pro.onet.pl

12

Ursynów

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa

tel. 22 544 12 00; 22 544 12 20
fax: 22 544 12 01
e-mail: sekretariat@ops-ursynow.pl

13

Wawer

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa

tel. 22 613 38 94; 22 872 20 53 w. 20
fax: 22 613 38 94 w. 21
e-mail: sekretariat@opswawer.waw.pl

14

Wesoła

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy

ul. 1. Praskiego
Pułku 21A
05-075 Warszawa

tel. 22 773 44 12; 22 773 94 40
fax: 22 773 94 34
e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl

15

Wilanów

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

ul. Przyczółkowa
27a
02-968 Warszawa

tel. 22 648 22 26
fax: 22 649 45 65
e-mail: wilanow@ops.waw.pl

16

Włochy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

ul. Józefa Bema 91
01-233 Warszawa

tel. 22 571 50 24; 22 571 50 00
fax: 22 571 50 80
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

17

Wola

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

ul. Czereśniowa 35
02-457 Warszawa

tel. 22 863 98 37; 22 863 91 75
fax: 22 863 98 37
e-mail: opswlochy@poczta.onet.pl

18

Żoliborz

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

ul. Henryka
Dembińskiego 3
01-644 Warszawa

tel. 22 569 28 00
fax: 22 833 64 24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

Załącznik nr 6 do Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i Poradnie Specjalistyczne
Lp.

Nazwa
Dzielnicy

Nazwa placówki

1.

Bemowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20

2.

Białołęka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21

3.

Bielany

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10
Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy
Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”

4.
5.

Mokotów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Adres
ul. Powstańców
Śląskich 17
01-381 Warszawa
ul. Marywilska 44
03-042 Warszawa
ul. Wrzeciono 24
01-963 Warszawa
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
ul. Narbutta L. 65/71
02-524 Warszawa

Telefon
22-666-17-73
22-814-10-61
22-835-03-48
22-646-57-25
22-849-99-98
22-841-14-23
22-642-69-20
(zespół przy
ul. Kaspijskiej)

6.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8

ul. Stępińska 6/8
00-739 Warszawa

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9

ul. Radomska 13/21
02-323 Warszawa

22-822-28-87

Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „TOP”

ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

22-822-44-05

Specjalistyczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”

ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
ul. Mińska 1/5
03-806 Warszawa
ul. Siennicka 40
04-330 Warszawa

8.

Ochota

9.
10.
11.

Praga
Południe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16

22-822-71-68
22-810-20-29
22-610-21-32

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

ul. Otwocka 3
03-759 Warszawa

22-619-01-94

13.

Specjalistyczna Poradnia ProfilaktycznoTerapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze
Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”

ul. Wiśniowa 56
00-368 Warszawa

22-826-39-16

14.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

ul. Dzielna 1a
00-162 Warszawa

22-636-91-99

15.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Złota 9
00-019 Warszawa

22-826-99-86

16.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

12.

Praga Północ

Śródmieście

17.

Targówek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13

18.

Ursus

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15

19.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
Ursynów

20.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19

21.

Wawer

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17

22.

Wesoła

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23

23.

Włochy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22

ul. Aleje Jerozolimskie
30 lok.5
00-024 Warszawa
ul. Odrowąża 75
03-310 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy
42
02-495 Warszawa
ul. Koncertowa 4
02-787 Warszawa
ul. Migdałowa 4
02-793 Warszawa
ul. Żegańska 1a
04-858 Warszawa
ul. 1 Praskiego Pułku
8 05-075 Warszawa
ul. Malownicza 31a
02-272 Warszawa

22-825-74-52
22-811-05-22
22-886-73-28
22-643-78-08
22-648-68-37
22-277-20-00
22-760-03-87
22-846-19-18

24.

25.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

Wola

26.
27.

Żoliborz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
w Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych nr 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 14
w Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznych nr 1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

ul. Księcia Janusza I
45/47
01-452 Warszawa

22-836-70-88

ul. Zawiszy 13
01-193 Warszawa

22-631-08-23

ul. Zawiszy 13
01-193 Warszawa

22-632-57-73
22-632-68-29

ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa

22-839-48-67

