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CZĘŚĆ 1.
Model instytucjonalnej opieki nad 

osobą doświadczającą kryzysu zdrowia 
psychicznego.



Osoba w kryzysie zdrowia psychicznego wobec systemu



Skutki instytucjonalnego systemu lecznictwa 
psychiatrycznego 

• Pacjent jest pozbawiony podmiotowości;

• Pacjent musi dostosowywać się do warunków stawianych przez instytucję;

• Przymus leczenia;

• Zatomizowane etapy leczenia; 

• Wykluczenie społeczne; 

• Wykluczenie zawodowe;

• Niska dostępność usług

• Brak uwzględnienia w procesie leczenia systemu społecznego, w tym 
rodzinnego, z którego wywodzi się osoba chorująca. 



CZĘŚĆ 2.

Deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych 
(od szpitala do opieki środowiskowej).



Alternatywa – proces zmian w Polsce



Centra Zdrowia Psychicznego 

Finansowane ze środków 
Ministerstwa Zdrowia w 

ramach Pilotażu CZP 

Finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego  

Ośrodki prywatne 



Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego 

Źródło: https://czp.org.pl/



Źródło: 
https://czp.org.pl/wp-
content/uploads/2023/01/ProjektStandar
duDiagnostycznoTerapeutycznegowCentr
umZdrowiaPsychicznego.pdf: 
https://czp.org.pl/



• Zmiana na poziomie języka -> od leczenia do procesu/ścieżki 
zdrowienia; od Pacjenta do Klienta; 

• Kompleksowość;

• Indywidualizacja wsparcia -> Indywidualny Plan Zdrowienia;

• Łatwość dostępu;

• Jednostka nie musi dostosowywać się do instytucji;

• Koordynacja lokalnych zasobów medycznych, społecznych, organizacji 
pozarządowych, instytucji rynku pracy, OWES-ów, szkół itp., które ściśle 
ze sobą współpracują

• Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego; 

• Aktywizacja zawodowa;

• Wsparcie całego środowiska, w którym żyje osoba w kryzysie zdrowia 
psychicznego;

• Zmiana postrzegania choroby psychicznej;  

Na czym polega „środowiskowość” zmian? 



Kompleksowość

Punkt koordynacyjno-zgłoszeniowy Opiekun Klienta Wysokospecjalistyczny zespół terapeutyczno-rehabilitacyjny

Sieć oparcia społecznegoMiędzysektorowośćLokalne programy



CZĘŚĆ 3.

Wielkopolskie Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane

z Europejskiego Funduszu Społecznego

na lata 2014-2020















Fundacja AKME

AKME znaczy SZCZYT!

Fundacja AKME ma swoją siedzibę w Poznaniu. Od marca 2014 roku realizuje wiele

przedsięwzięć kierowanych dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, dzieci i młodzieży, rodzin zastępczych czy

też podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.





NASZE CELE:

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

• działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

• upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

• ochrona i promocja zdrowia;

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

• skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy;

• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

















CZĘŚĆ 4.
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