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Punkt Wsparcia Środowiskowego  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

I. Podstawy prawne funkcjonowania Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: 

Art. 15. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb 

Art. 17 ust. 2. Do zadań własnych gminy należy: 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

Rozeznane potrzeby gminy: Uchwała Nr 665/16 Rady Miasta Gdańska z dnia  

31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lat 2016 - 2023. 

Rozeznaną potrzebą gminy jest konieczność rozwijania nowej formy pomocy 

społecznej polegającej na funkcjonowaniu gdańskiego zintegrowanego systemu 

pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach 

funkcjonowania gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi przewiduje się realizację programu 

polegającego na prowadzeniu Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

II. Określenie obszarów funkcjonowania Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonuje  

w następujących obszarach: 

1) Obszar leczenia (osoba + rodzina): 

Diagnoza obejmująca potrzeby terapeutyczne osoby, jej rodziny i realizacja tych 

potrzeb: indywidualne i grupowe formy terapii, współpraca z przedstawicielami 

instytucji i placówek medycznych (m.in. lekarze, poradnie, szpitale psychiatryczne), 

porady psychologiczne lub psychoterapia, organizowanie spotkań informacyjno-

edukacyjnych dla pracowników instytucji działających w tym obszarze, w miarę 

możliwości wsparcie w formie asystenta personalnego zaangażowanego w ramach 

wolontariatu lub środków pozyskanych na ten cel z innych źródeł. 

2) Obszar rehabilitacji społecznej (osoba + rodzina): 

Socjoterapia chorego, powrót do prawidłowego funkcjonowania rodziny, trening 

aktywności społecznej (zadania realizowane w ramach Punktu i delegowane na 

zewnątrz), trening podejmowania ról społecznych (powrót do ról uprzednio 

podjętych), współpraca z przedstawicielami instytucji działających w obszarze 

rehabilitacji społecznej oraz organizowanie dla tej grupy spotkań informacyjno-

edukacyjnych, w miarę możliwości wsparcie w formie asystenta personalnego 

zaangażowanego w ramach wolontariatu lub środków pozyskanych na ten cel  

z innych źródeł. 

3) Obszar rehabilitacji zawodowej i edukacji (osoba + rodzina): 

Analiza sytuacji zawodowej i edukacyjnej, praca nad motywacją powrotu do 

edukacji w ramach opuszczonego etapu, ewentualna zmiana ścieżki edukacyjnej 

dostosowana do potrzeb i możliwości osoby, wybór ścieżki aktywności zawodowej, 



organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pracowników instytucji 

działających w obszarze rehabilitacji zawodowej i edukacji oraz współpraca  

z przedstawicielami tych instytucji. 

III. Schemat współpracy w ramach Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
 

Zespół edukacji i aktywizacji  Zespół współpracy instytucjonalnej 

- MOPR, 

- Wydział Edukacji, 

- placówki edukacyjne, 

- Gdański Urząd Pracy, 

- inne 

 - MOPR, 

- ZUS, MZON, 

- Sądy, 

- NFZ, 

- inne 
 

Punkt Wsparcia Środowiskowego 
 

Zespół środowiskowej pomocy 

społecznej 
 Zespół wspierania leczenia 

medycznego i terapeutycznego 
- MOPR, 

- Wydział Gospodarki Komunalnej, 

- środowiskowe domy samopomocy, 

- kluby samopomocy, 

- mieszkania chronione, 

- inne 

 - MOPR, 

- szpitale, 

- przychodnie, 

- inne 

 

Zespół opieki całodobowej 

- MOPR, 

- domy pomocy społecznej, 

- miejsca czasowego pobytu, 

- hostele, 

- inne 

 

IV. Zadania zespołów określonych w ramach Punktu Wsparcia Środowiskowego dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

Przez zespoły określone w ramach Punktu Wsparcia Środowiskowego rozumie się sieć 

powiązań między pracownikami punktu realizującymi zadanie i przedstawicielami 

instytucji współpracujących z Punktem. Budowanie i utrzymywanie sieci współpracy 

realizowane będzie poprzez łączników działających w poszczególnych podmiotach  

i instytucjach oraz utrzymywanie wzajemnych kontaktów. 

1) Zespół środowiskowej pomocy społecznej, do którego zadań należy współpraca: 

• z pracownikami socjalnymi, 

• ze środowiskowymi domami samopomocy, 

• z klubami samopomocy, 

• z podmiotami prowadzącymi mieszkania chronione, 

• z innymi podmiotami prowadzącymi środowiskowe formy wsparcia. 

2) Zespół wspierania leczenia medycznego i terapeutycznego, do którego zadań należy 

współpraca: 

• z lekarzami psychiatrami, 

• z oddziałami psychiatrycznymi i innymi (pacjenci z zaburzeniami 

psychosomatycznymi, po próbach samobójczych i in.), 



• z innymi podmiotami zajmującymi się wsparciem leczniczym. 

3) Zespół opieki całodobowej, do którego zadań należy współpraca: 

• z pomiotami prowadzącymi placówki opieki całodobowej dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

• z pomiotami prowadzącymi miejsca czasowego pobytu, 

• z podmiotami prowadzącymi miejsca hostelowe, 

• z innymi podmiotami prowadzącymi całodobowe placówki. 

4) Zespół edukacji i aktywizacji zawodowej, do którego zadań należy współpraca: 

• psychologa ze szkołami, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi  

i ośrodkami readaptacji społecznej, 

• przy edukacji psychologicznej dla nauczycieli, 

• przy prowadzeniu terapii oraz warsztatów psychologicznych na terenie szkół, 

• z przedstawicielami GUP i PFRON w zakresie aktywizacji zawodowej, 

• ze spółdzielniami socjalnymi, z warsztatami terapii zajęciowej, zakładami 

aktywności zawodowej, firmami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, 

• z innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji i aktywności zawodowej. 

5) Zespół współpracy instytucjonalnej, do którego zadań należy współpraca: 

• z kuratorami sądowymi w celu objęcia zintegrowaną opieką rodzin z problemem 

osób dysfunkcyjnych, 

• w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności pacjentów z MZON i ZUS, 

• z NFZ w zakresie określania możliwości finansowania usług dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, 

• z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie pozyskiwania lokali na 

mieszkania chronione i inne mieszkania wspomagane, 

• z innymi podmiotami w zakresie wsparcia instytucjonalnego. 

 



V. Rozwiązane organizacyjne funkcjonowania Punktu Wsparcia Środowiskowego 
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VI. Określenie odpowiedzialności i organizacji Punktu Wsparcia Środowiskowego dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

1. Punktem Wsparcia Środowiskowego kieruje Koordynator (pożądany psycholog). 

2. W realizacji zadań i kontaktach z poszczególnymi obszarami działań 

koordynatora wspierają konsultanci: 

1) Konsultant w obszarze opieki medycznej (wskazany psycholog kliniczny); 

2) Konsultant w obszarze pomocy społecznej (wskazany specjalista pracy 

socjalnej, pracownik socjalny lub socjolog z doświadczeniem w zakresie pracy 

socjalnej); 

3) Konsultant w obszarze edukacji i aktywizacji (wskazany pedagog, doradca 

zawodowy). 

3. Nadzór nad przeprowadzeniem konkursu na zlecenie realizacji zadania będzie 

sprawował Wydziała Integracji i Rehabilitacji MOPR w Gdańsku. 

4. Wymagania związane z dokumentacją: 

1) ewidencja dyżurów zespołu; 

2) ewidencja udzielonych porad i kontaktów instytucjonalnych; 

3) prowadzenie kart konsultacji dla osób korzystających w sposób ciągły  

z Punktu Wsparcia Środowiskowego; 

4) prowadzenie kart zgłoszeniowych; 

5) protokoły ze spotkań zespołu merytorycznego. 

 


