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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 XXIV/665/16 Rady Miasta Gdańska z dnia  

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

Psychicznego na lata 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, porady psychologiczne lub 

psychoterapia realizowana w integracyjnym podejściu, nie wyłączając współpracy  

z przedstawicielami instytucji i placówek medycznych (m.in. lekarze, poradnie, 

szpitale psychiatryczne) na rzecz klienta. 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań w obszarze: wskazany psycholog kliniczny, 

psychoterapeuta. 

2) Obszar aktywizacji społecznej (osoba + rodzina): 

Oddziaływania środowiskowe i terapeutyczne nakierowane na klienta PWŚ i jego 

otoczenie (rodzinę). Łączenie dostępnych odziaływań terapeutycznych i treningowych 

w zakresie podejmowania nowych ról społecznych lub powrotu do ról uprzednio 

podjętych, przy współpracy z podmiotami działających w obszarze rehabilitacji 

społecznej. 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań w obszarze: wskazany psycholog, 

pracownik socjalny lub specjalista pracy socjalnej z doświadczeniem w obszarze 

pomocy społecznej. 

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

Uwzględnienie sytuacji zawodowej i edukacyjnej klientów PWŚ w procesie 

terapeutycznym, w tym praca nad motywacją w zakresie powrotu do edukacji, 



ewentualna zmiana ścieżki edukacyjnej, wybór ścieżki aktywności zawodowej 

dostosowanej do potrzeb i możliwości osoby. 

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań w obszarze: wskazany pedagog, doradca 

zawodowy lub psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

III. Interdyscyplinarność oddziaływań w ramach Punktu Wsparcia Środowiskowego dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

Punkt Wsparcia Środowiskowego powinien podejmować współpracę z innymi 

instytucjami, które działają na rzecz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ważna jest współpraca z podmiotem prowadzącym Punkt Informacyjno-Konsultacyjny,  

w szczególności w zakresie przyjmowania klientów. Podczas pracy terapeutycznej  

z klientem należy uwzględnić interdyscyplinarne oddziaływania oraz pracę w środowisku 

klienta. 

Podstawowe obszary współpracy: 

1) w zakresie leczenia: 

• z lekarzami psychiatrami, 

• z oddziałami psychiatrycznymi i innymi (pacjenci z zaburzeniami 

psychosomatycznymi, po próbach samobójczych i in.), 

• z innymi podmiotami zajmującymi się wsparciem leczniczym. 

2) w zakresie aktywizacji społecznej: 

• z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w szczególności  

z pracownikami socjalnymi, 

• z podmiotami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

• z podmiotami prowadzącymi mieszkania wspomagane, w tym chronione, 

• z pomiotami prowadzącymi placówki opieki całodobowej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

• z podmiotami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze i asystenturę, 

• z pozostałymi podmiotami prowadzącymi środowiskowe i całodobowe formy 

wsparcia. 

3) w zakresie aktywizacji zawodowej i edukacji: 

• ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

• z Gdańskim Urzędem Pracy i PFRON w zakresie aktywizacji zawodowej, 

• z podmiotami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Centra Integracji 

Społecznej, ze spółdzielniami socjalnymi, z przedsiębiorstwami zatrudniającymi 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

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

 

IV. Organizacja pracy Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

1) minimalne wymagania odnośnie dostępności PWŚ dla klientów: 8 godzin dziennie od 

poniedziałku do piątku, w tym 3 dni w tygodniu do godz. 19.00. 

2) wymagania związane z dokumentacją: 

• ewidencja dyżurów członków zespołu PWŚ, 

• ewidencja udzielonych porad, 

• ewidencja indywidualnych kart konsultacji dla osób korzystających w sposób 

ciągły z PWŚ, 

• ewidencja kart zgłoszeniowych, oświadczeń zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

• protokoły ze spotkań zespołu merytorycznego i superwizji. 


