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Sz. P. Dariusz Lasek
Radny Rady Miejskiej
w Przemyślu

W odpowiedzi na interpelację z dnia 2 lipca b.r., informuję jak niżej.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub placówki według
rozeznanych

potrzeb

lub

według

zaleceń

poradni

psychologiczno

– pedagogicznej. Do kompetencji tego organu należy również zatrudnianie specjalistów
z zakresu ww. pomocy.
2. Prezydent miasta nie standaryzuje wymiaru pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w poszczególnych jednostkach oświatowych, gdyż skala problemów jest w każdej
jednostce oświatowej inna. Planując organizację kolejnego roku szkolnego dyrektorzy
szkół i placówek, uwzględniając potrzeby oraz możliwości szkoły, zatrudnią
odpowiednich specjalistów do prowadzenia

zajęć z

pomocy psychologiczno

– pedagogicznej.
3. Sposób realizacji zadań z zakresu zdrowia psychicznego przez jednostki samorządu
terytorialnego narzuca ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. 2020, poz. 685). Są to głównie działania zapobiegawcze, związane
z tworzeniem placówek rozwijających działalność zapobiegawczą, przede wszystkim
w

zakresie

poradnictwa

psychologicznego

oraz

placówek

specjalistycznych

z uwzględnieniem wczesnego rozpoznawania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego. Na terenie miasta funkcjonują 3 poradnie psychologiczno
– pedagogiczne (jedna prowadzona przez miasto, druga prowadzona przez powiat, zaś
trzecia jest palcówka niepubliczną) oraz dwie specjalistyczne placówki do pracy z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie od stopnia lekkiego do stopnia głębokiego.

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo bez względu na stopień upośledzenia
organizuje się naukę i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Zajęcia te odbywają się
w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, ośrodkach
rehabilitacyjno - wychowawczych, w domach pomocy społecznej i podmiotach
leczniczych.
4. Miasto

nie

przyjęło

własnego

programu

ochrony

zdrowia

psychicznego.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku przyjęto Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Celem szczegółowym tego programu
wskazanym dla jednostek samorządu terytorialnego jest udzielanie wsparcia
psychologiczno - pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez: wspieranie
rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przez udzielanie
dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej; a także
udzielanie

pomocy

psychologiczno

-

pedagogicznej

dzieciom

i

młodzieży

w przedszkolach, szkołach i placówkach. I to zadanie jest w pełni realizowane przez
Miasto Przemyśl.
5. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu nie rozważano koncepcji utworzenia oddzielnej
komórki / stanowiska ds. ochrony zdrowia psychicznego. Istotny w tym względzie jest
fakt, że ustawodawca nie narzuca samorządom obowiązku jej stworzenia w strukturach
JST. Trudno również określić zakres i kompetencję tego typu stanowiska. Przy tej okazji
pragnę także poinformować, że w niedalekiej przyszłości zostanie powołany koordynator
ds. polityki senioralnej, do obowiązków którego należeć będzie m.in. zadanie z zakresu
promocji zdrowia wśród osób starszych.
6. Miasto Przemyśl nie jest obecnie organem prowadzącym dla żadnego podmiotu
leczniczego. Centrum Zdrowia Psychicznego (art. 5a ustawy z dn. 19 sierpnia 1994r.
o ochronie zdrowia psychicznego) może być prowadzone przez podmiot leczniczy i nie
jest zależne wyłącznie od woli danego samorządu. O lokalizacji CZP decyduje Wojewoda
i zgodnie z ww. ustawą powinno być ono tworzone na obszarze zamieszkałym przez nie
więcej niż 200 tys. mieszkańców. Na terenie miasta funkcjonuje już podmiot, świadczący
nieodpłatnie usługi zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, tj. NZOZ Podkarpackie
Centrum Zdrowia Psychicznego (współpracujące z NFZ), prowadzące Poradnię Zdrowia
Psychicznego. Wśród usług dostępnych bezpłatnie jest możliwość skorzystania m.in.
z psychiatrycznych porad lekarskich, porad psychologicznych czy psychoterapii

indywidualnej. Wskazana wyżej poradnia mieści się przy ul. Boh. Getta 17a w Przemyślu.
Kolejną placówką świadczącą usługi z zakresu pomocy psychiatrycznej jest Lokalne
Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych przy ul. Piotra Skargi 6. Jest
to placówka utworzona w ramach projektu przez „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej.
Potrzebujący pomocy może w niej uzyskać wsparcie, poradnictwo specjalistyczne oraz
interwencję kryzysową. Ponadto, odnosząc się do wskazanego przez Pana wpływu izolacji
na stan zdrowia mieszkańców Przemyśla informuję, że na terenie miasta istnieją placówki,
świadczące pomoc we wskazanym przez Pana zakresie. Dzieci i młodzież, które
wymagają pomocy psychologicznej mogą skorzystać z usług świadczonych przez
psychologów, terapeutów i pedagogów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 4; nr tel.: 16 678 37 94, (48) 884 000 220. Placówka
czynna jest od godziny 7:30 do 18:00, (godziny pracy sekretariatu: 7:30 do 15:30).
Jednocześnie, na terenie miasta funkcjonuje także Miejski Dom Pomocy Społecznej
(ul. Gen. Józefa Wysockiego 99), przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych
(141 miejsc) i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (38 miejsc). Na terenie miasta
prowadzone są również Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz trzy
ośrodki szkolno-wychowawcze.
7. Konkursy umożliwiające ubieganie się o środki finansowe na realizację m.in. zadań
ze wskazanego przez Pana zakresu, są ogłaszane cyklicznie m.in. przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki (www.gov.pl), Ministerstwo Zdrowia czy Podkarpacki Urząd
Wojewódzki (www.rzeszow.uw.gov.pl) i adresowane do różnych podmiotów, w tym
wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Wojciech Bakun
Prezydent Miasta Przemyśla
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. Adresat,
2. A / a.

