Od 16.05.2016 Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu realizuje projekt
pn."Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w procesie
zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 106 250,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 100 183,13 zł.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne
Tytuł projektu: „Program zintegrowanych działań zdrowotnych, społecznych i socjalnych w
procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej" stworzony w odpowiedzi
na konkurs pn. „Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i
chorobami psychicznymi" nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15
Projekt zlokalizowany będzie w gminie Wrocław - mieście na prawach powiatu, które jest
stolicą województwa dolnośląskiego. Wrocław, to ośrodek o wysokiejrandze, który oferuje
wysokospecjalistyczne usługi medyczne mieszkańcom całego województwa.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań ochrony zdrowia publicznego poprzez
wypracowanie nowego, innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego
zaburzeń psychicznych i jego włączenie do polityki. Poprzez opracowany model możliwe
będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących zdeinstytucjonalizowanej i skoordynowanej
opieki oraz ochrony zdrowia psychicznego.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie innowacyjnego modelu wstępnie
obejmującego:
- utworzenie Wrocławskiego Instytutu Zdrowia Psychicznego w strukturze Wrocławskiego
Centrum Zdrowia SP ZOZ,
- utworzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej
 stacjonarnego - wsparcie udzielane jest we WIZP dla osób w kryzysie i z
doświadczeniem choroby psychicznej, rodzin/opiekunów;
 mobilny – wsparcie udzielane jest w środowisku chorego),
- utworzenie Łóżek Interwencyjnych
- opracowanie działań informacyjnych i edukacyjnych oraz drogi pomocy choremu.

Model pozwoli na zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w skali makro,
dotyczących osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, przyjaciół i całego
społeczeństwa, co odpowiada celowi 1 PO WER Oś Priorytetowa IV, tj. zwiększenie
wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów
polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS – w tym przypadku deinstytucjonalizacji
ochrony zdrowia publicznego.
Założeniem modelu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i
doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzinom/opiekunom, kompleksowej pomocy
niezbędnej do życia w środowisku domowym i społecznym poprzez skoordynowanie na
poziomie miasta działań wszystkich podmiotów realizujących na rzecz tych osób świadczeń
zdrowotnych oraz innych form opieki i pomocy.
Realizacja w/w działań przyczyni się do upowszechnienia środowiskowej opieki dla osób z
doświadczeniem choroby psychicznej oraz efektywnego wykorzystania usług zdrowotnych,
społecznych i socjalnych, które już są realizowane oraz wprowadzenie nowych,
uzupełniających system pomocy, które pozwolą na poprawę jakości życia chorych, ich
rodzin/opiekunów.
I etap projektu zakłada:




Przygotowanie do testowania wstępnej wersji kompleksowego modelu leczenia
środowiskowego zaburzeń psychicznych,
Przeprowadzenie konsultacji tego modelu z wszystkimi grupami interesariuszy,
Zawiązanie partnerstwa, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie
wypracowanego modelu na danym obszarze w II etapie - kolejnym projekcie.

W ramach drugiego etapu projektu nastąpi testowe wdrożenie tego modelu.wypracowanego w
ramach I etapu projektu.

