
NNaa pprrzzee  ssttrrzzee  nnii  oossttaatt  nniicchh  llaatt  oobb  sseerr  wwuu  jjee  ssiięę  nniiee  ppoo  kkoo  --
jjąą  ccee  zzjjaa  wwii  sskkoo  wwzzrroo  ssttuu  lliicczz  bbyy  oossóóbb  ddoo  ttkknniięę  ttyycchh  cchhoo  --
rroo  bbąą  ppssyy  cchhiicczz  nnąą..  UUssttaa  wwaa  oo OOcchhrroo  nniiee  ZZddrroo  wwiiaa
PPssyy  cchhiicczz  nnee  ggoo  oorraazz  NNaa  rroo  ddoo  wwyy  PPrroo  ggrraamm  OOcchhrroo  nnyy
ZZddrroo  wwiiaa  PPssyy  cchhiicczz  nnee  ggoo  nnaa  kkłłaa  ddaa  jjąą  nnaa ggmmii  nnęę  oobboo  --
wwiiąą  zzeekk  zzaa  ppeeww  nniiee  nniiaa  oossoo  bboomm  zz zzaa  bbuu  rrzzee  nniiaa  mmii  ppssyy  --
cchhiicczz  nnyy  mmii  wwiiee  lloo  ssttrroonn  nneejj  ii ppoo  wwsszzeecchh  nniiee  ddoo  ssttęępp  nneejj
ooppiiee  kkii  zzddrroo  wwoott  nneejj  oorraazz  iinn  nnyycchh  ffoorrmm  ppoo  mmoo  ccyy  nniiee  --
zzbbęędd  nnyycchh  ddoo żżyy  cciiaa  ww śśrroo  ddoo  wwii  sskkuu  rroo  ddzziinn  nnyymm  ii ssppoo  --
łłeecczz  nnyymm..

W Miej skim Ośrod ku Po mo cy Ro dzi nie w By to miu
pro fe sjo nal ną po moc na rzecz osób z za bu rze nia mi
psy chicz ny mi świad czy Ze spół Psy chia trycz no–Śro do -
wi sko wy.

Ze spół ten, od wie lu lat wy cho dząc na prze ciw
pro ble mom zdro wia psy chicz ne go, po sze rza ofer tę
po mo co wą dla tej gru py osób w głów nej mie rze pra -
cu jąc na pro jek tach. Ofer ta ta wpi su je się w de fi ni cję
psy chia trii śro do wi sko wej, któ ra za kła da ca ło ścio we
przed się wzię cia or ga ni za cyj ne ma ją ce na ce lu
zmniej sze nie roz mia rów za bu rzeń psy chicz nych. Na -
le ży pod kre ślić, iż po dej mo wa ne dzia ła nia są no wa -
tor skie na ska lę ogól no pol ską. Obec nie ze spół
obej mu je swo im dzia ła niem 490 śro do wisk, nie za -
leż nie od sy tu acji ma te rial nej i sta tu su spo łecz ne go.

W ze spo le za trud nio nych jest pię ciu spe cja li stów
pra cy so cjal nej oraz le karz psy chia tra. Pra cow ni cy do -
bie ra ją in dy wi du al nie for my i me to dy pra cy do po trzeb
osób cho rych oraz prze bie gu i fa zy cho ro by.

Ze spół Psy chia trycz no–Śro do wi sko wy nad zo ru je
funk cjo no wa nie dwóch miesz kań chro nio nych dla sze -
ściu osób cier pią cych na schi zo fre nię, któ rego ce lem
jest usa mo dziel nie nie miesz kań ców. Pro wa dzi gru py
wspar cia, świad czy pro fe sjo nal ną pra cę so cjal ną
na rzecz osób cho rych oraz pro wa dzi in ter wen cję psy -
chia trycz no – śro do wi sko wą. 
WW rraa  mmaacchh  tteejj  iinn  tteerr  wweenn  ccjjii  zzee  ssppóółł  ppoo  ddeejj  mmuu  jjee  
nnaa  ssttęę  ppuu  jjąą  ccee  ddzziiaa  łłaa  nniiaa;;

* Spo rzą dza dia gno zy spo łecz ne i me dycz ne
* Pro wa dzi kon sul ta cje in dy wi du al ne i ro dzin ne 

w biu rze i śro do wi sku za miesz ka nia osób cho rych
psy chicz nie

* Pro wa dzi dzia ła nia in ter wen cyj ne
* Spo rzą dza opi nie psy chia trycz ne, w tym do ty czą ce

po stę po wań są do wych.
* Kie ru je wnio ski do są du w przed mio cie przy mu so -

we go le cze nia psy chia trycz ne go bądź umiesz cze -
nia w Do mu Po mo cy Spo łecz nej – bez wy ma ga nej
zgo dy 

* Uczest ni czy w roz pra wach są do wych 
* Do ko nu je wejść w śro do wi sko z le ka rzem bie głym

są do wym
* Re ali zu je po sta no wie nia są do we w spra wie przy mu -

su le cze nia bądź umiesz cze nia w Do mu Po mo cy
Spo łecz nej

* Pro wa dzi mo ni to ring pro ce su le cze nia i udzie la
wspar cia

Dru gą jed nost ką w Miej skim Ośrod ku Po mo cy Ro -
dzi nie, któ ra świad czy pro fe sjo nal ną po moc dla osób
cier pią cych na za bu rze nia psy chicz ne, jest Śro do wi -
sko wy Dom Sa mo po mo cy „In te gra cja” w By to miu,
przy ul Kar pac kiej 25. Pla ców ka jest ośrod kiem 

wspar cia ty pu „A”, zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi -
ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 9 grud -
nia 2010 r. w spra wie śro do wi sko wych do mów
sa mo po mo cy. Ośro dek re ali zu je za da nia zle co ne
gmi nie, po sia da 35 miejsc po by tu dzien ne go prze -
zna czo nych dla osób cier pią cych na za bu rze nia psy -
chicz ne. W pla ców ce za trud nie ni są na stę pu ją cy
spe cja li ści; pra cow nik so cjal ny, psy cho log, pie lę -
gniar ki, in struk to rzy te ra pii za ję cio wej.

Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy re ali zu je pro -
gram wspie ra ją co – ak ty wi zu ją cy, któ ry obej mu je róż -
no rod ne od dzia ły wa nia ak ty wi zu ją ce i wspie ra ją ce
zmie rza ją ce do przy wró ce nia uczest ni kom zdol no ści
do sa mo dziel ne go ży cia, moż li wo ści peł nie nia do tych -
cza so wych ról spo łecz nych, zdol no ści do ra dze nia so -
bie z ży ciem co dzien nym. Istot ne jest utrzy ma nie
oso by cho rej w jej na tu ral nym śro do wi sku, zmniej sze -
nie ry zy ka na wro tu cho ro by lub po gor sze nia sta nu
zdro wia, prze ciw dzia ła nie in sty tu cjo na li za cji czy li
umiesz cze nia oso by cho rej w pla ców ce ca ło do bo wej.
PPoo  ssttęę  ppoo  wwaa  nniiee  wwssppiiee  rraa  jjąą  ccoo  --aakk  ttyy  wwii  zzuu  jjąą  ccee  DDoo  mmuu  
oobbeejj  mmuu  jjee::
* Po rad nic two psy cho lo gicz ne
* Te ra pię za ję cio wą
* Spo łecz ność te ra peu tycz ną
* Tre nin gi umie jęt no ści spo łecz nych 

i in ter per so nal nych
* Psy cho edu ka cję
* Pra cę z ro dzi na mi
* Ak ty wi za cję za wo do wą

Ośro dek to miej sce da ją ce oso bom po kry zy sie psy -
chicz nym po czu cie bez pie czeń stwa i ak cep ta cji oraz
bra ku izo la cji spo łecz nej.

Po nad to w Miej skim Ośrod ku Po mo cy Ro dzi nie
w By to miu na rzecz osób z za bu rze nia mi psy chicz ny -
mi świad czo ne są spe cja li stycz ne usłu gi opie kuń cze
w miej scu za miesz ka nia cho rych, re ali zo wa ne są przez
fir mę ze wnętrz ną wy ło nio ną w for mie prze tar gu.

Ko or dy na to rzy Pro jek tu

„„SSzzllaakkiieemm  ddoobbrryycchh  pprraakkttyykk  ppssyycchhiiaattrriiii  śśrrooddoowwiisskkoowweejj  ww  BByyttoommiiuu””
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