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PROJEKT
PUNKT WSPARCIA DLA OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH I ICH RODZIN

Cel projektu :
Rodziny, w których żyją osoby z zaburzeniami psychicznymi, cechuje często duża bezradność, nie
potrafią one radzić sobie z trudnościami, które napotykają w życiu codziennym. Grozi to
występowaniem w tych rodzinach dysfunkcji dotyczących wielu dziedzin życia. Punkt wsparcia ma
na celu wspieranie funkcjonowania osób psychicznie chorych i ich rodzin w środowisku Często
członkowie tych rodzin nie znajdują wystarczającej pomocy z zewnątrz, rodziny te są skazane na
wiele wyrzeczeń i ogromną, obciążającą fizycznie i psychicznie wieloletnią mobilizację, która, jeżeli
przekracza możliwości rodziny, prowadzi do:
-

zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego członków rodziny

-

ewidentnych zaniedbań w opiece nad osobą niepełnosprawną

-

alienacji osoby z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziny w środowisku

-

rozpadu rodziny lub jej funkcjonalności

Adresaci projektu:
Osoby psychicznie chore oraz ich rodziny
Diagnoza społeczna:
Na

terenie

powiatu

gostyńskiego,

liczącego

76

712

mieszkańców,

mieszka

10 799 osób niepełnosprawnych, tj. 14,07 % mieszkańców powiatu. W tej grupie osób znajdują się
też osoby z zaburzeniami psychicznymi. Osobom tym i ich rodzinom nie oferuje się żadnej pomocy
w środowisku na terenie powiatu poza pomocą pracowników socjalnych z ośrodków pomocy
społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Pomoc ta jest dalece nie wystarczająca, ze
względu na zbyt duże obciążenie zadaniami.
Dlatego proponujemy działania zmierzające do poprawy tego stanu.
Finansowanie projektu:
1. środki własne powiatu
2. środki PFRON

Realizatorzy projektu:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Starostwo Powiatowe
Czas i miejsce realizacji projektu:
Okres realizacji - przy wsparciu środków PFRON – do końca 2005 roku , dalsza realizacja przy
wsparciu środków własnych powiatu ; siedziba Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
PCPR dysponuje lokalem z wyposażeniem, w którym będzie funkcjonować punkt wsparcia, a
także bazą szkoleniową, która pozwoli przeprowadzić szkolenie rodzin.
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Całkowity koszt (w zł)

10 980

w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł)

6 880

w tym wielkość środków własnych (w zł)

4 100

Kosztorys ze względu na typ kosztów

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

1.

Koszt dyżurów specjalistów: 20 zł za 1 godz. x 3
godz. tygodniowo x 4 x 7 miesiący (od czerwca do 1 680
grudnia)- umowy zlecenia

Koszt
(w zł)

W tym z
wnioskowane
j
dotacji (w zł)

W tym ze
środków
własnych
(w zł)

1 680

x

2.

Koszt używania lokalu na dyżury specjalistów i
szkolenia
7 miesiące x 500 zł

3 500

x

3 500

3.

Koszt specjalistów prowadzących szkolenie 2x20
godz.x 25 zł

1000

1000

x

4.

Koszt materiałów do organizacji szkolenia
(papier, kserokopie, rozmowy telefoniczne,
znaczki, inne)

600

x

600

Opracowanie Informatora- Koszty specjalistów
(umowy o dzieło)2x500 zł

1000

1000

x

Skład i wydruk 500 egz. informatora

3200

3200

x

5.

6.

Tryb postępowania:
1.

W

punkcie

czynnym

w

godzinach

popołudniowych

będą

dyżurować

po

1 dniu w tygodniu psycholog, prawnik, pracownik socjalny – udzielając porad, informacji i
wsparcia zarówno osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak i ich rodzinom, udzielając
pomocy specjalistycznej w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych
2.

Zorganizowanie szkolenia dla rodzin osób psychicznie chorych, obejmującego swym
zakresem następujące zagadnienia:

-

optymalizacja

interakcji

miedzy

osobą

z

zaburzeniami

psychicznymi

a resztą członków rodziny,
-

wyrabianie

umiejętności

osobistego

zaangażowania

w

sprawy

osoby

z zaburzeniami psychicznymi - uprzedzenia społeczne- ich przyczyny, konsekwencje i
możliwości

likwidowania- umiejętność

radzenia

sobie

z

negatywnymi

postawami

społeczności sąsiedzkiej wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi
-

przygotowanie

rodziny

do

prawidłowego

wykonywania

czynności

opiekuńczo

–

pielęgnacyjnych wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi
-

przygotowanie rodziny do prowadzenie z osobą z zaburzeniami psychicznymi treningu
umiejętności społecznych

3.

Przygotowanie
i

ich

rodzin

i
o

wydanie
powiatowych

informatora
i

dla

gminnych

osób

psychicznie

placówkach

o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym.
Efekty :
Ø ułatwienie kontaktów społecznych
Ø prawidłowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku
Ø umiejętność rozwiązywania własnych problemów we własnym zakresie

i

ich

chorych
usługach,

