
Dobre praktyki
Jastrzębie - Zdrój



Jastrzębie- Zdrój to miasto położone na Górnym Śląsku,
niedaleko granicy polsko-czeskiej, liczące niecałe
90 tysięcy mieszkańców.

Młodzieżowa Rada Miasta Jastrzębie -Zdrój XIV kadencji
to grupa licząca 19 radnych oraz 5 osób zasiadających
w organie doradczym. W tym organie jest
reprezentowana młodzież z 8 szkół średnich i 17 szkół
podstawowych. Rada podejmuje działalność poprzez
wiele projektów i inicjatyw, opierając się na trzech
zasadniczych filarach: edukacja, aktywizacja
obywatelska, doradztwo i konsultacja.

Opis miasta oraz młodzieżowej rady



OrganizującOrganizując Tydzień Dobrostanu PsychicznegoTydzień Dobrostanu Psychicznego, młodzi, młodzi
zapewnili mieszkańcom i mieszkankom Jastrzębia-Zdrojuzapewnili mieszkańcom i mieszkankom Jastrzębia-Zdroju
dostęp do indywidualnych rozmów z psychologamidostęp do indywidualnych rozmów z psychologami
i psychoterapeutami, zorganizowali debatę z udziałemi psychoterapeutami, zorganizowali debatę z udziałem
najistotniejszych decydentów i decydentek oraz dwanajistotniejszych decydentów i decydentek oraz dwa
spotkania z ekspertkami w zakresie zdrowia psychicznego.spotkania z ekspertkami w zakresie zdrowia psychicznego.
Ponadto, młodzieżowa rada przeprowadziła kampanięPonadto, młodzieżowa rada przeprowadziła kampanię
informacyjną zarówno online jak i offline, która poruszałainformacyjną zarówno online jak i offline, która poruszała
powyższy temat.powyższy temat.

Opis działania młodzieżowej rady



Dokonując analizy badania potrzeb mieszkańców
i mieszkanek swojego miasta, młodzi zaobserwowali,
że kwestia dobrostanu psychicznego stała się jednym
z najpoważniejszych wyzwań, z którym należy się
zmierzyć w lokalnych działaniach. Wśród paruset
respondentów i respondentek ankiety ponad 70% wskazało,
że pandemia negatywnie wpłynęła na ich życie. Jednym
z najistotniejszych powodów, które wpłynęły na powyższą
odpowiedź stanowiła, wskazana przez 54,2% uczestników
i uczestniczek badania, kwestia zdrowia psychicznego.
Młodzi dokonali porównania własnych doświadczeń
życiowych oraz obserwacji społecznych z wynikami ankiety.
Wyraźnie wyartykułowali potrzebę podjęcia działań na rzecz
poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców
i mieszkanek Jastrzębia-Zdroju.

Opis potrzeby



W projekcie założono trzy zasadnicze cele bezpośrednie:

1. Rozpoczęcie lokalnej debaty publicznej o dobrostanie
psychicznym, która zaangażuje zarówno decydentów/tki,
ekspertów/tki jak i mieszkańców/ki;

2. Zwiększenie świadomości w aspekcie zdrowia
psychicznego poprzez stworzenie serii jasnych, ciekawych
komunikatów dostępnych dla różnych grup wiekowych;

3. Zorganizowanie indywidualnej, realnej pomocy
dla mieszkańców/ek w momencie kryzysu lub pogorszenia
zdrowia psychicznego.

Założone cele



Szczegółowy opis
i etapy działań:



● poznanie, teambuilding i organizacja grupy projektowej;
● przeprowadzenie badania potrzeb mieszkańców i mieszkanek oraz zdefiniowanie lokalnych problemów;
● wyselekcjonowanie problemu, którym chce się zająć młodzieżowa rada;
● określenie założeń projektu w Jastrzębiu-Zdroju;

Pierwszy etap był kluczowy dla efektu, który został osiągnięty na koniec pracy grupy. Rozpoczął się
on szkoleniem przeprowadzonym przez ekspertki Fundacji Civis Polonus, dzięki któremy młodzi mogli
zaznajomić się z narzędziami do badania potrzeb mieszkańców i mieszkanek Jastrzębia-Zdroju, a następnie
odpowiednio odczytać wyniki ankiety. Następnie przyszedł moment na zapoznanie się grupy projektowej
z mentorem oraz przeprowadzenie teambuildingu. Kluczowe było dokładne poznanie poszczególnych
członków i członkiń grupy, dzięki czemu można było zorganizować proces projektowy odpowiednio do ich
umiejętności i oczekiwań.

Etap I (luty)



W wynikach badania pojawiło się wiele problemów, z którymi spotykają się
mieszkańcy i mieszkanki Jastrzębia-Zdroju, natomiast zadaniem grupy było
wyselekcjonowanie jednego obszary tematycznego.
Pytania, które pozwoliły nam na dokonanie wyboru to m.in.:

● Który obszar będzie najbardziej inkluzywny, czyli dotyczy mieszkańców
i mieszkanek bez względu na kryteria takie jak wiek, poziom życia, czy płeć?
● W jakiej tematyce jesteśmy w stanie podjąć efektywne i wymierne
działania?
● Który z problemów jest jest najpowszechniejszy i może mieć najbliższy
związek ze skutkami pandemii?

Po dokonaniu selekcji grupa posłużyła się schematem roboczo nazwanym
PCR (Problem-Cel-Rozwiązanie). Problem określono jako bardzo zły stan
zdrowia psychicznego. Celem była poprawa tego stanu, a rozwiązaniem
podjęcie działań na różnych płaszczycnach, które zarówno zainicjują debatę
w aspekcie dobrostanu psychicznego, dostarczą mieszkańcom
i mieszkankom dużą dawkę wiedzy, jak i pozwolą na bezpośrednią,
indywidualną pomoc dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
psychicznej.

Dzięki przygotowaniu działań bazowych, które pozwoliły nam
na odpowiednią organizację grupy oraz procesu, grupa mogła przejść przejść
do etapu drugiego.

Etap I (luty)



● określenie konkretnego efektu projektu, czyli organizacja
Tygodnia Dobrostanu Psychicznego;
● Zaplanowanie podziału i harmonogramu realizacji zadań;
● Zdobycie sojuszników/czek projektu w postaci lokalnych
decydentów/ek oraz ekspertów/ek;
● Realizacja najpilniejszych zadań, które miały
zabezpieczyć odpowiednią realizację harmonogramu;

Na początku drugiego etapu grupa dokonała konkretyzacji
projektu i ustaliła, że działania zostaną podzielone na trzy
akcje, które będą przebiegały równocześnie w trakcie
Tygodnia Dobrostanu Psychicznego:

Etap II (marzec)



W ramach niej została zorganizowana debata online “Okrągły stół
o zdrowiu psychicznym”. Podczas dyskusji decydenci i decydentki
wraz z mieszkańcami i mieszkankami mogli razem poruszyć kwestie
zdrowia psychicznego, wyrazić swoją opinię, a także wspólnie
wypracować postulaty, które powinny znaleźć odzwierciedlenie
w działaniach władz lokalnych.

Ponadto zostały zorganizowane dwa spotkania z ekspertkami
w formule transmisji live. Pierwsze dotyczyło funkcjonowania
i otrzymywania pomocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej
w Jastrzębiu-Zdrój. Drugie spotkanie, które zakończyło aktywności
podczas Tygodnia, nosiło tytuł "Jak reagować na problemy
psychiczne dzieci i młodzieży?”. W tej rozmowie radne młodzieżowej
rady zadawały pytania pedagożce i psycholożce
Dorocie Zawadzkiej.

Akcja 1: Debata publiczna w aspekcie
zdrowia psychicznego

Okrągły stół
o zdrowiu
psychicznym



Każdy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju mógł wziąć udział
w indywidualnych, darmowych konsultacjach
psychologicznych online lub przez telefon.
Udostępniliśmy kalendarz oraz formularz zgłoszeniowy,
gdzie każdy mógł wybrać odpowiadający mu termin
i godzinę na rozmowę ze specjalistą. Zarezerwowaliśmy
prawie 40 godzin takich spotkań!

Akcja 2: Indywidualne spotkania online
z psychologami dla mieszkańców



Każdego dnia młodzieżowa rada zaopatrywała mieszkańców
i mieszkanki w informacje poruszające najważniejsze tematy
z zakresu zdrowia psychicznego. Ze względu na chęć dotarcia
do jak najszerszego grona, uwzględniającego możliwie wszystkie
grupy wiekowe, starano się dywersyfikować środki przekazu.
Z tego powodu te same komunikaty pojawiały się w różnych
formach zarówno w internecie, lokalnych mediach
jak i w przestrzeni publicznej w formie plakatów.

Akcja 3: Kampania informacyjna
o zdrowiu psychicznym



● Przeprowadzanie działań zgodnie z harmonogramem;
● Realizacja założonego efektu projektu, czyli organizacja Tygodnia Dobrostanu Psychicznego w dniach

W kwietniu skupiono się na wypracowaniu wszystkich założonych działań, które miały doprowadzić grupę
do osiągnięcia założonych celów. Każde zadanie miało swój konkretny deadline, który tylko w wyjątkowych
sytuacjach mógł być przesunięty. Dzięki temu została podtrzymana dynamika projektu oraz poczucie wspólnej
odpowiedzialności za działania.

Dwa dni przed rozpoczęciem Tygodnia, mentor przeprowadził wielogodzinne warsztaty, na których grupa
mogła dopracować ostatnie szczegóły oraz sprawdzić, czy wszystkie niezbędne kwestie są załatwione.

Aktywności Tygodnia Dobrostanu Psychicznego, który trwał od 19 do 25 kwietnia 2021, odbyły się zarówno
online jak i offline. Jedynym kryterium, które decydowało, czy przenieść dane działanie do sieci, była sytuacja
epidemiologiczna.

Etap III (kwiecień)



Cele

• poruszenie tematyki zdrowia psychicznego w lokalnej debacie publicznej;
• stworzenie przestrzeni na wypowiedzenie się przez wszystkich
zainteresowanych problemem;
• wspólne wypracowanie rekomendacji dla działań władz samorządowych
w powyższej tematyce;

Formuła

Debata rozpoczęła się przywitaniem gości, wyjaśnieniem celu i zasad dyskusji
oraz krótkim zarysowaniem obszaru tematycznego (zdrowia psychicznego).

Następnie uczestnicy/czki przeszli do rozmów w czterech, uprzednio
ustalonych „stolikach” tematycznych. W każdym „stoliku” rozmawiali ze sobą
przedstawiciele/ki trzech zasadniczych grup: mieszkańcy/ki, eksperci/tki,
decydenci/tki.

Celem takiego przyporządkowania było zaspokojenie potrzeb takich jak:
sformułowanie problemów przez mieszkańców/nki, zaproponowanie
odpowiednich rozwiązań przez ekspertów/ki oraz skonfrontowanie tych
pomysłów z możliwościami działań decydentów/ek.

Okrągły Stół o Zdrowiu Psychicznym



Dyskusję w podstolikach prowadzili moderatorzy/ki wyznaczeni spośród radnych młodzieżowej
rady, którzy uprzednio przygotowali odpowiednie materiały i plan rozmowy. Na początku
moderatorzy/ki zarysowali podstawowe obszary problematyczne, wokół których można zbudować
dyskusję oraz odpowiadające im dane statystyczne. Uczestnicy/ki mogli zaproponować odmienne,
dodatkowe tematy rozmowy.

Dyskusja była prowadzona poprzez prezentację kolejnych obszarów problematycznych
i umożliwienie uczestnikom wypowiedzenie się. Dla ułatwienia rozmowy zastosowano formułę PCR
(Problem, Cel, Rozwiązanie), którą można wyjaśnić w trzech punktach:

1. Sformułowanie zasadniczego problemu w danym obszarze;
2. Określenie jasnego celu, stanu pożądanego do którego należy dążyć;
3. Zaproponowanie konkretnych rozwiązań, narzędzi, które mają doprowadzić do osiągnięcia
wyznaczonych celów, a zarazem będą stanowiły rekomendacje dla decydentów/ek;

Po tak przeprowadzonej dyskusji każda grupa zebrana w „stoliku” mogła, mając listę zapisanych
rekomendacji, przenieść się na dyskusję na forum. Podczas tej części każda grupa prezentowała
problemy, które stanowiły temat dyskusji oraz proponowane rekomendacje działań, które mogą
zostać podjęte przez decydentów/ki w celu poprawy obecnej sytuacji.

Następnie, po zaprezentowaniu rekomendacji przez wszystkie grupy Prezydent Jastrzębia-Zdroju
miała możliwość odnieść się do postulatów oraz wskazać, które z nich mogą znaleźć
odzwierciedlenie w jej działaniach.

Etap III (kwiecień)



• 54 mieszkańcy i mieszkanki
• 14 decydentów/ek i ekspertów/ek
• 15 radnych młodzieżowej rady

Przykładowi decydenci/tki

1. Prezydent Miasta Jastrzebie-Zdrój,
2. Naczelnik Wydziału Edukacji,
3. Dyrektorzy i dyrektorki szkół,
4. Pełnomocnik prezydent miasta ds. polityki senioralnej,
5. poseł na Sejm RP,
6. przewodniczący i wiceprzewodnicząca rady miasta.

Przykładowi eksperci/tki

1. dyrektor szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych
2. psycholodzy i psychoterapeuci
3. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
4. Pedagodzy szkolni

Ilość uczestników na przykładzie
Jastrzębia-Zdroju



● 54 osoby zgłosiły się do udziału w Okrągłym Stole o Zdrowiu Psychicznym,
● 14 decydentów/ek i ekspertów/ek wzięło udział w Okrągłym Stole o Zdrowiu Psychicznym,
● 16 specjalistów/ek zgodziło się udzielić darmowych konsultacji psychologicznych,
● 464 osób obejrzało rozmowę z Dyrekcją OPS oraz Koordynatorką PIK,
● Ponad 6000 osób obejrzało rozmowę z Dorotą Zawadzką,
● 16 organizacji, lokalnych przedsiębiorców i miejskich instytucji wsparło Tydzień Dobrostanu Psychicznego.

Liczby
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