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Pan  

Ewa Panowicz 

Radna Województwa Wielkopolskiego 

 

Szanowna Pani Radna, 

odpowiadając na złożone przez Panią zapytanie na XXXIX sesji Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 28 lutego 2022 r., w sprawie możliwości 

dedykowania wsparcia przez samorząd województwa psychologicznego dla dzieci  

i młodzieży transpłciowych i niebinarnych informuję, jak poniżej. 

Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia, zarówno w populacji dorosłych, jak i dzieci  

i młodzieży, podobnie jak kwestia orientacji i identyfikacji seksualnej, na przestrzeni 

ostatnich lat przestają być tematem tabu. Niewątpliwie proces ten postępuje bardzo powoli 

i wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie holistycznego postrzegania zdrowia i wspierania 

osób z problemami zdrowia psychicznego. Ponadto pandemia Covid-19 i związana z nią 

nauka zdalna przyczyniła się do jeszcze większego uwypuklenia tych problemów u dzieci  

i młodzieży. Jednocześnie jednym z efektów tego stanu rzeczy jest wzrost świadomości 

niewydolności polskiego systemu ochrony zdrowia w tym obszarze. Wydaje się właściwym, 

aby stosowne działania profilaktyczno-terapeutyczne nie miały charakteru 

stygmatyzującego, a raczej inkluzyjny. Dlatego też Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego podejmując szereg działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, 

profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz upowszechniania środowiskowej opieki 

psychiatrycznej, adresuje je do wszystkich potrzebujących takiej pomocy. W chwili obecnej 

trwają prace mające na celu wdrożenie „Regionalnego programu rehabilitacji młodzieży  

z zaburzeniami depresyjnymi”, którego głównym celem jest ograniczenie liczby 

samobójstw przez oddziaływanie terapeutyczne w formie turnusu rehabilitacyjnego oraz 

zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z obszaru zachowań zdrowotnych poprzez 

prowadzone działania edukacyjne. Należy podkreślić, że program został sformułowany  

w taki sposób, aby każdy z beneficjentów mógł skorzystać z indywidualnej i grupowej 

terapii, co pozwoli na zdiagnozowanie i pracę z jego osobistymi problemami, zapewnienie 

psychospołecznego wsparcia oraz wzmocnienie poczucia integracji społecznej. 

 

 

 

 

                                                           Z poważaniem 

 

                                     z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

        Paulina Stochniałek 

          Członek Zarządu 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 KS – 2 egz. 
 DO – do wiadomości, 
 DZ – aa   
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