UCHWAŁA NR XIV/115/12
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015” w roku 2011
Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281) w związku z art. 17, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125,
poz. 842 i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149,
poz. 887) oraz w związku z pkt 4.1 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015 z dnia 12 grudnia 2008 r. Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie, z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Widawa na lata 2009 – 2015” w roku 2011.
§ 2. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/115/12
Rady Gminy Widawa
z dnia 29 marca 2012 r.

Raport z realizacji i wdrażania
„Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
dla Gminy Widawa na lata 2009 –
2015”
w 2011 r.

Widawa 2012

WSTĘP
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa jest
dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez
wyznaczenie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia
mieszkańców Gminy Widawa, powstałym w oparciu o diagnozę stanu problemów
społecznych.
Strategia została przyjęta Uchwałą nr XXXV/197/06 Rady Gminy Widawa z dnia 25
października 2006 roku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Uchwałą
Nr XXIII/149/08 Rady Gminy Widawa z dnia 12 grudnia 2008 roku została wprowadzona
„Aktualizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Widawa na lata 2009-2015”.
Realizację Strategii przewidziano na okres 7 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym
procesem wdrażania Strategii powierzono Wójtowi Gminy Widawa, a koordynowanie,
monitorowanie i ewaluację Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie.
Głównymi adresatami i podmiotami Strategii są mieszkańcy Gminy Widawa.
W realizację zadań ujętych w Strategii zaangażowane są gminne instytucje,
w szczególności Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Gminny Ośrodek Kultury, Samodzielny
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Widawie oraz lokalne przedszkola, szkoły
i organizacje pozarządowe.
Raport z wdrażania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Widawa w roku 2011, stanowi zestawienie projektów i działań
podejmowanych w celu realizacji przyjętych zadań wraz ze wskazaniem ich realizatorów
oraz efektów podjętych działań.
Głównym celem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy oraz zminimalizowanie
rozmiarów i skutków zjawisk społecznie negatywnych. Na potrzeby wdrażania Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostały opracowane 4 nadrzędne cele
strategiczne, do których następnie sformułowano cele operacyjne. Każdy z celów zakłada
osiągnięcie konkretnych rezultatów poprzez realizacje określonych działań.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widawa zawiera
4 cele strategiczne:
1. Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom;
2. Wspieranie rodziny;
3. Rozwój kultury, sportu i rekreacji;
4. Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Wyznaczono również cele operacyjne określone jako etapy realizacji celów
strategicznych. Niniejszy Raport stanowi opracowanie zawierające informacje na temat
postępu, jaki osiągnięto w roku 2011, w zakresie realizacji priorytetów Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widawa.
Raport jest efektem obserwacji, która ma na celu zapewnienie informacji na temat
słuszności i skuteczności podejmowanych działań. W związku z powyższym dla
zagwarantowania tego, że założone cele postawione w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Widawa są realizowane konsekwentnie i rzetelnie,
dokonano przeglądu zadań wykonanych w 2011 roku.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość założonych zadań w 2011 roku zostały
zrealizowane, a pozostałe są w trakcie realizacji. Świadczy to o ciągłej i nieustannej
realizacji zakładanych działań.
W celu zapewnienia przejrzystości opracowania sporządzono je w formie tabeli
zawierającej określenie celów strategicznych, celów operacyjnych, podjęte działania,
osiągnięte rezultaty i wskaźniki działania

Cel strategiczny 1
Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom
Cel operacyjny 1
Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i dokształcania mieszkańców
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Szkolenia, kursy
GOPS w Widawie
kurs obsługi kasy fiskalnej – 5 osób,
kurs obsługi stacji LPG połączony z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób.
2. Organizowanie specjalistycznego
GOPS w Widawie
trening psychologiczny – 12 osób (indywidualne i grupowe spotkania z
poradnictwa dla osób bezrobotnych
psychologiem),
oraz zagrożonych utratą pracy
warsztaty z doradcą zawodowym – 12 osób (indywidualne i grupowe spotkania z
doradcą zawodowym).
Cel operacyjny 2
Wprowadzanie zachęt dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości w gminie
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Ulgi podatkowe
Gmina Widawa
umorzenie podatku od nieruchomości dla zakładu produkcyjnego
funkcjonującego na terenie gminy Widawa – 1 przedsiębiorca.
2. Wyznaczanie terenów pod
Gmina Widawa
udostępnienie potencjalnym inwestorom terenu pod inwestycję w
inwestycje
miejscowościach Chociw o pow. 1,18 ha, Rogóźno – 5 ha, Goryń – 22 ha.
Cel operacyjny 3
Przeciwdziałanie uzależnieniom świadczeniobiorców od instytucji pomocy społecznej
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie specjalistycznego
GOPS w Widawie
trening psychologiczny – 12 osób (indywidualne i grupowe spotkania z
poradnictwa oraz warsztatów dla
psychologiem),
osób bezrobotnych oraz
warsztaty z doradcą zawodowym – 12 osób (indywidualne i grupowe spotkania z
zagrożonych utratą pracy
doradcą zawodowym ).
2. Prowadzenie działań
Gmina Widawa, ZS w
Staże – 3 osoby,
aktywizujących, w tym
Widawie, GZUK w Widawie
Prace społecznie – użyteczne – 22 osoby.
innowacyjnych form aktywizacji i
szkoleń

Cel operacyjny 4
Rozwój przedsiębiorczości, w szczególności związanej z wykorzystaniem walorów krajoznawczych
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Propagowanie idei rozwoju gminy w Gmina Widawa,
Uczestnictwo Gminy Widawa w Łódzkim Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – 3
oparciu o walory turystyczne
Stowarzyszenie IKAR,
wystawców
miejscowi rolnicy i twórcy
ludowi
2. Rozwój agroturystyki
Podmiot prywatny
Kontynuacja działalności gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Ruda
– 1 gospodarstwo.
3. Szkolenia, kursy mające na celu
--------------Nie podjęto w związku z brakiem środków finansowych
uzyskanie nowych kwalifikacji

Cel strategiczny 2
Wspieranie rodzin
Cel operacyjny 1
Działania na rzecz umocnienia rodziny
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Zaspokajanie potrzeb
Gmina Widawa
mieszkaniowych najsłabszych grup
społecznych
Cel operacyjny 2
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Tworzenie pozalekcyjnych klubów
ZS w Widawie, SP w
zainteresowań, kół zainteresowań
Brzykowie, SP w Ochlach,
ZS w Chociwiu,
Stowarzyszenie IKAR

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Gmina Widawa dysponuje 15 budynkami, w których znajdują się 62 lokale
komunalne, oraz 1 budynkiem z przeznaczeniem na lokal socjalny.

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Kontynuacja realizacji projektu w ramach POKL „Edukacja bez barier”:
 Koło geograficzne (30 uczniów)
 Koło informatyczne (51 uczniów)
 Koło muzyczno – wokalne 22 uczniów)
 Koło historyczne (14 uczniów)
 Koło biologiczne (48 uczniów)
 Koło dziennikarskie (48 uczniów)
 Koło jez. angielskiego (111 uczniów)
 Koło matematyczne (36 uczniów)
 Koło chemiczne (44 uczniów)
 Koło polonistyczne (29 uczniów)
 Koło recytatorskie (9 uczniów)
 Koło teatralne (32 uczniów)
 Koło aktywności twórczej (9 uczniów)
 Koło plastyczne (38 uczniów)
 Koło fotograficzne (9 uczniów)
 Koło fizyczne (21 uczniów)
 Koło sportowe (163 uczniów)
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, jęz. polskiego (37 uczniów)
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów szkoły podstawowej (9

uczniów)
 Zajęcia rewalidacyjne (2 uczniów)
 Terapia zajęciowa (27 uczniów)
 Zajęcia logopedyczne (4 uczniów)
 Szkolny Ośrodek Kariery (13 uczniów)
Warsztaty ceramiczne dla dzieci (7 osób)
Gminne zawody sportowo – pożarnicze – 8 jednostek OSP z Gminy Widawa,
Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 8 drużyn, 160 osób, raz w tygodniu przez 6
miesięcy,
Turniej Piłki Siatkowej dla Gimnazjum – 4 drużyny, 40 osób,
Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkoły Podstawowe – 40 osób,
Mistrzostwa Powiatowe w Piłce Ręcznej Szkół Podstawowych – 4 drużyny, 50 osób,
Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce dla Gimnazjum – 6 drużyn, 70 osób,
Szkolny Konkurs Lekkoatletyczny Szkoły Podstawowej – 50 osób,
Dzień Sportu – 200 osób,
Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym – 60 osób,
Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dla Gimnazjum – 6 drużyn, 80 osób,
Mistrzostwa Szkoły w siatkówce dla Gimnazjum – 15 drużyn, 100 osób.

2. Organizowanie turniejów
sportowych

Gmina Widawa, OSP w
Widawie, UKS „LIBERO”

3. Organizowanie letniego i zimowego
wypoczynku dzieci i młodzieży
(kolonii, półkolonii, obozów)

Stowarzyszenie IKAR,
GKRPA w Widawie, UKS
„LIBERO”

warsztaty ceramiczne dla dzieci – 7 osób,
zakupiono piłki oraz inny drobny sprzęt sportowy, który został rozdysponowany
wśród sołtysów,
sfinansowano transport dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, które
uczestniczyły w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej,
sfinansowano kolonie letnie dla 28 dzieci, które wypoczywały w Sławie nad jeziorem
Sławskim,
obóz sportowy w Wągrowcu – 40 osób.

4. Rozszerzenie oferty sportowo rekreacyjnej

Placówki edukacyjne z
gminy Widawa

w ramach projektu „Edukacja bez barier” funkcjonowały koła sportowe – 163
uczniów.

Cel operacyjny 3
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie spotkań, pogadanek
GKRPA w Widawie,
wysłano 60 zaproszeń do 23 osób na przeprowadzenie rozmów motywacyjnych
na temat uzależnień
placówki edukacyjne z
z uzależnionymi bądź współuzależnionymi,
gminy Widawa
przeprowadzono 25 rozmów motywacyjnych,
zakupiony został pakiet materiałów związanych z kampanią „Postaw na rodzinę”.
Ulotki i plakaty świadczące o wielkiej roli rodziny będącej podstawą zdrowego
społeczeństwa zostały rozpropagowane w placówkach oświatowych oraz ośrodkach
na terenie gminy,
prowadzona była działalność 2 – óch świetlic środowiskowych oraz wielu świetlic
wiejskich przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w
których pracowało 8 wychowawców. W świetlicach tych prowadzona była m.in.
działalność edukacyjna w zakresie choroby alkoholowej i innych uzależnień, a także
pomoc w odrabianiu lekcji,
festyn rodzinny w SP w Ochlach przybliżający problematykę uzależnienia od
Internetu – 120 osób,
pogadanki w szkołach, na temat uzależnień prowadzone przez pedagogów szkolnych,
psychologów, policjantów itp.
2. Organizowanie konkursów,
GKRPA w Widawie, GOK
ogłoszono konkurs poetycko - plastyczny związany z tematyką uzależnień,
festynów promujących życie w
w Widawie, placówki
40 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych wyjechało do klubu
trzeźwości
edukacyjne z gminy
garnizonowego w Łasku na program artystyczny, który zawierał elementy
Widawa
programowe związane z walką z uzależnieniem alkoholowym,
program profilaktyczny Teatru KURTYNA dla uczniów IV – VI klas szkoły
podstawowej oraz uczniów gimnazjum pt. „droga bez powrotu" oraz "Upadek",
konkurs „Dopalaczom – NIE” – 30 uczestników.
3. Organizowanie działań
GKRPA w Widawie
dla osób uzależnionych lub współuzależnionych służyła radą Pani psycholog –
zwiększających dostępność
Jolanta Kozak – Leszczyńska przyjmująca w punkcie konsultacyjno terapeutyczną i rehabilitacyjną dla
terapeutycznym w ośrodku zdrowia w Widawie,
osób uzależnionych i
inne informacje związane z uzależnieniami były zawarte w publikacji, którą gmina
współuzależnionych
zaprenumerowała na potrzeby komisji oraz osób uzależnionych lub

4. Opracowanie i wdrażanie
programów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

Urząd Gminy, GOPS w
Widawie, GKRPA w
Widawie Komisariat
Policji w Widawie, Sąd
Rejonowy w Łasku,
placówki edukacyjne z
terenu Gminy Widawa

współuzależnionych pt." Świat problemów".
utworzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współfinansowanie i
uczestnictwo w szkoleniu „Kurs dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w
Rodzinie”.
zostało zorganizowane szkolenie dla członków komisji oraz osób z nią
współpracujących,
zorganizowane spotkanie Wójta, członków GKRPA z ruchami trzeźwościowymi z
gmin ościennych.

Cel operacyjny 4
Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Utworzenie klubów seniora
kontynuacja działalności Klubu Seniora w Chociwiu
2. Zapewnienie osobom
ŚDS w Dąbrowie
turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu – 6 pensjonariuszy i 2 opiekunów,
niepełnosprawnym możliwości
Widawskiej, PCPR w
spotkanie opłatkowe dla pensjonariuszy w ŚDS – 39 osób,
udziału w życiu publicznym
Łasku, GOPS w Widawie
spotkanie opłatkowe dla samotnych – 60 osób,
konkurs plastyczny na najładniejsze drzewo wiosenne – 10 osób,
Walentynki – 34 osoby,
Bal Karnawałowy – 31 osób,
Dzień Kobiet – 33 osoby,
konkurs warcabowy – 10 osób,
wycieczka do Częstochowy – 40 osób,
Śniadanie Wielkanocne – 42 osoby,
Grillowanie – 42 osoby,
wyjazd na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie – 28 osób,
wyjazd do ośrodka wypoczynkowego na Wawrzkowiźnie – 36 osób,
przygotowania stoiska z prezentacją prac plastycznych, stolarskich i robótek ręcznych
na festynie Dni Widawy – 3 osoby,
wyjazd na wycieczkę do Lichenia – 40 osób,
wyjazd na cmentarze w celu odwiedzenia grobów byłych pensjonariuszy przed
Świętem Zmarłych – 13 osób,
spotkanie z harcerzami „Światełko betlejemskie” – 41 osób,

3. Likwidacja barier architektonicz-

ŚDS w Dąbrowie

Dzień Kobiet zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Sędziejowicach – 7 osób,
udział w VI Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku – 4 osoby,
udział w XIII edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Powódź,
pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” – 3 osoby,
wyjazd do Domu Kultury w Widawie na rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą
pisankę – 4 osoby,
uczestnictwo w międzygminnym konkursie „Igłą malowane” organizowanym przez
Gimnazjum w Szczercowie – 4 osoby,
udział w turnieju Boccie w ŚDS w Sędziejowicach – 6 osób,
spotkanie integracyjne w Aleksandrowie Łódzkim z prezentacją przedstawienia ,,Kot
w butach” – 9 osób,
udział w spotkaniu integracyjnym „Integracja 2011” w ŚDS w Sędziejowicach – 4
osoby,
wyjazd na dyskotekę dla niepełnosprawnych do Białej do klubu „Protektor”
zorganizowaną przez ŚDS w Osieku – 33 osoby,
wyjazd na szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego, kąpiele w wodach termalnych,
seans filmowy oraz turniej Boccie w Kleszczowie – 6 osób,
udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez ŚDS Strobin (prezentacja
muzyczna utworów cygańskich) – 6 osób,
wyjazd do ŁDK w Łasku na wystawę prac „Cztery Pory Roku” i rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego zorganizowanego przez ŚDS w Łasku – 5 osób,
uczestnictwo w VII Jesiennej Prezentacji Twórczości Artystycznej „Przez dziurkę od
klucza w rytmie reggae” w Aleksandrowie Łódzkim (występ w języku angielskim i
taniec synchroniczny) – 6 osób,
udział w rozstrzygnięciu konkursu „Opiekun roku” zorganizowanego przez V DPS w
Łodzi przy udziale RCPS w Łodzi – nominacja 1 opiekuna z Dąbrowy Widawskiej,
udział w XIV Festiwalu Sztuk Wszelakich w Łodzi z prezentacją przedstawienia
„Śpiąca Królewna” – 10 osób,
udział w Wigilii zorganizowanej przez łaski PCPR w Sędziejowicach – 6 osób.
remont schodów i podjazdu dla wózków w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej,

nych dla osób niepełnosprawnych

Widawskiej, Gmina
Widawa

Cel operacyjny 5
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Zwiększenie dostępności
Gmina Widawa, SPZPOZ
specjalistycznych usług medycznych w Widawie

2. Edukacja w zakresie zdrowego stylu
życia

SPZPOZ w Widawie

przebudowa i rozbudowa budynku przychodni i budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych w miejscowości Brzyków,
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Wykaz lekarzy (ilość pacjentów/udzielone świadczenia)
 Grażyna Frydrychowska Stępnik (2753 pacjentów/10691 świadczeń)
 Sławomir Zapart (2961 /8950)
 Ewa Bąkowska Orlewska (1758 /4419)
 Alina Kobierzycka (916/4141)
 Monika Komanderek – Kowalska (167/191)
 Waldemar Wolniak (761/1755)
Wykaz lekarzy specjalistów:
 Kardiolog (150 pacjentów)
 Psychiatra (300 pacjentów)
 Ginekolog (533 pacjentów)
 Lekarz rehabilitacji (360 pacjentów)
 Laryngolog (209 pacjentów)
 Diabetolog (102 pacjentów)
 Dermatolog (314 pacjentów)
 Chirurg (174 pacjentów)
bezpłatne badanie słuchu przez AT-MED Aparaty Słuchowe Tomasz Galowicz (1x w
miesiącu)
bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (2 x w roku)
prywatne gabinety lekarskie:
 USG – 627 pacjentów
 Ortopeda – 525 pacjentów
 Urolog – 240 pacjentów
otwarcie Ośrodka Zdrowia w Brzykowie, z którego docelowo korzysta 1400
mieszkańców z 10 ościennych miejscowości
Program Zdrowotny „Zdrowa Gmina”
 Wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa

3. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i
opracowanie programu ich realizacji

Gmina Widawa, SPZPOZ
w Widawie

4. Zorganizowanie pomocy
psychologicznej dla osób chorych
Cel operacyjny 6
Rozszerzenie oferty działań dla osób wykluczonych społecznie
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Utworzenie centrum interwencji
kryzysowej
2. Utworzenie świetlic
środowiskowych
3. Utworzenie grup wsparcia dla osób
Gmina Widawa, GOPS w
uzależnionych i ich rodzin
Widawie
4. Utworzenie Punktu Poradnictwa
Gmina Widawa, SPZPOZ
Specjalistycznego
w Widawie
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

GKRPA w Widawie

6. Redukcja społecznych skutków
bezrobocia

Gmina Widawa, GOPS w
Widawie

(456 osób)
 Profilaktyka raka szyjki macicy kobiet i dziewcząt z terenu Gminy Widawa (315
kobiet)
Program z zakresu profilaktyki gruźlicy (105 osób)
Program z zakresu profilaktyki układu krążenia (40 osób)
powołanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Widawie,
uchwalenia programu zdrowotnego „ZDROWA GMINA” na lata 2011-2012 oraz
udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Widawie z przeznaczeniem na realizację Programu w 2011 roku
(kwota dotacji 30 000,00 zł)
punkcie konsultacyjno - terapeutycznym w ośrodku zdrowia w Widawie - psycholog
– Jolanta Kozak – Leszczyńska (1 x w tygodniu)
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Nie podjęto, w związku z brakiem środków finansowych
kontynuacja działalności świetlic już istniejących (2 świetlic – Restarzew i Widawa)
utworzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
dwa razy w miesiącu oferowane są bezpłatnie usługi radcy prawnego – 180 osób
punkt konsultacyjno - terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w
ośrodku zdrowia w Widawie (1 x w tygodniu)
systematyczne poradnictwo, w ramach funkcjonowania GKRPA w Widawie – 25
rozmów motywujących, 60 zaproszeń na rozmowę
realizacja programu PEAD – wydawanie bezpłatnych art. żywnościowych (1200
osób,77 ton żywności)
pomoc finansowa i rzeczowa dla klientów GOPS

Cel strategiczny 3
Rozwój kultury, sportu i rekreacji
Cel operacyjny 1
Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Organizowanie imprez, wystaw
GOK w Widawie,
plastycznych
Stowarzyszenie IKAR,
Gmina Widawa

2. Organizowanie wyjazdów do kina,
teatru

Placówki Edukacyjno –
Oświatowe z terenu
Gminy Widawa

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (350 osób),
Dzień Dziadki i Babci (150 osób),
Walentynki (100 osób),
uczestnictwo wychowanków GOK w XX Festiwalu Piosenki w Złoczewie
Dzień Kobiet w GOK w Widawie (250 osób),
Święto Rodziny (400 osób),
wystawa prac „Pierwszy Dzień Wiosny” (140 osób),
pokonkursowa wystawa prac „Życie bez nałogów” (150 osób),
wystawa pokonkursowa na najładniejszą pisankę (110 osób),
występ kabaretu Sakreble (112 osób),
koncert pt. „W krainie uśmiechu” Kazimierza Kowalskiego (112 osób),
wystawa prac dzieci z pracowni plastycznej (110 osób),
Święto Jesieni (150 osób),
koncert kolęd (200 osób),
Święto Edukacji Narodowej GOK w Widawie (60 osób),
wystawa malarstwa ks. Romana Krzyżaniaka w Galerii „Pod rurą”(61 osób),
wystawa prac Dariusza Młynarczyka Galerii „Pod rurą” (52 osoby),
warsztaty ceramiczne dla dorosłych i dzieci (17 osób),
Święto PKWN i wystawa prac Jacka Frąckiewicza Galerii „Pod rurą” (86 osób),
wystawa „Listopadowe Impresje” Galerii „Pod rurą” (86 osób),
Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny „Śladami legend naszego regionu” (51 prac,
50 uczestników, 16 nagród, 140 osób),
pokaz filmów nt. kultury żydowskiej Galerii „Pod rurą” (35 osób).
wyjazdy do kina i teatru – 10 wyjazdów,
wyjazdy do muzeum – 3 wyjazdy.

3. Prowadzenie zajęć wokalnych i
tanecznych

GOK w Widawie,
społeczność lokalna

nauka śpiewu estradowego i gry na gitarze (6 osób),
nauka gry na instrumentach dętych i klawiszowych (9 osób),
zajęcia plastyczne (25 osób),
projektowanie ubioru (17 osób),
Kółko Wokalno-Taneczne "Wesołe nutki" (30 osób),
Aerobik (30 osób),
nauka tańca nowoczesnego HIP-HOP (20 osób),
Teakwondo (12 osób).
Nie podjęto w związku z realizacją projektu „Edukacja bez barier”, który w pełni
zapewniał zapotrzebowanie na tą formę aktywności.

Realizatorzy/Partnerzy
Gmina Widawa

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
stypendia naukowe – 59 uczniów SP i Gimnazjum (łączna kwota 11 350,00 zł).

4. Organizowanie kół zainteresowań
Cel operacyjny 2
Polepszenie oferty edukacyjnej
Podjęte działania
1. Wspieranie dzieci i młodzieży
utalentowanej
2. Wprowadzanie zachęt,
motywowanie do nauki

Gmina Widawa, Placówki
Edukacyjno Oświatowe z
terenu Gminy Widawa

Cel operacyjny 3
Upowszechnianie dziedzictwa narodowego i tradycji
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Poznawanie regionu i kultywowanie Stowarzyszenie IKAR,
jego tradycji
Urząd Gminy w Widawie,
GOK w Widawie
2. Utworzenie i prowadzenie zespołu
ludowego
Cel operacyjny 4
Rozwój sportu
Podjęte działania
1. Rozwój infrastruktury sportowo-

Realizatorzy/Partnerzy

stypendia naukowe – 59 uczniów SP i Gimnazjum (łączna kwota 11 350,00 zł),
nagrody książkowe dla dzieci najzdolniejszych (190 nagród).

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Święto PKWN i wystawa prac Jacka Frąckiewicza (86 osób)
Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny „Śladami legend naszego regionu” (51 prac,
50 uczestników, 16 nagród)
pokaz filmów nt. kultury żydowskiej (35 osób)
Nie podjęto w związku z brakiem środków finansowych.

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
Nie podjęto w związku z brakiem środków finansowych

rekreacyjnej
2. Organizowanie rozgrywek
sportowych na szczeblu gminnym

3. Popularyzacja sportu wśród
wszystkich i promocja aktywności
fizycznej

Klub sportowy
„WIDAWIA” Widawa,
KS „LIBERO”, placówki
oświatowe z gminy
Widawa

Klub sportowy
„WIDAWIA” Widawa,
KS „LIBERO”, placówki
oświatowe z gminy
Widawa

Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 8 drużyn, 160 osób, raz w tygodniu przez 6
miesięcy,
Turniej Piłki Siatkowej dla Gimnazjum – 4 drużyny, 40 osób,
Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkoły Podstawowe – 40 osób,
Szkolny Konkurs Lekkoatletyczny Szkoły Podstawowej – 50 osób,
Dzień Sportu – 200 osób,
Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym – 60 osób,
Mistrzostwa Szkoły w siatkówce dla Gimnazjum – 15 drużyn, 100 osób.
Rozgrywki o mistrzostwo klasy A – 16 drużyn, 30 meczów,
Festyn rekreacyjno – sportowy w Ochlach – 120 osób,
Rozgrywki o puchar na szczeblu wojewódzkim, okręg Sieradz – 3 mecze,
Rozgrywki, turnieje, mistrzostwa sportowe organizowane przez klub sportowy,
uczniowski klub sportowy oraz placówki oświatowe z gminy Widawa.

Cel strategiczny 4
Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi
Cel operacyjny 1
Polepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami społeczności lokalnych
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Zwiększenie zlecenia zadań
Gmina Widawa
Gminny Klub Sportowy „WIDAWIA” Widawa (kwota dofinansowania 46 000,00 zł)
publicznych organizacjom
Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” Widawa (kwota dofinansowania 9 000,00 zł)
pozarządowym
Gminny Klub Sportowy Chociw (kwota dofinansowania 5 000,00 zł)
2. Wspieranie tworzenia organizacji
Nie podjęto w związku z brakiem zainteresowania społeczności lokalnej tą formą
pozarządowych
aktywności.
3. Pomoc organizacjom
Gmina Widawa
Programu Współpracy Gminy Widawa z Organizacjami Pozarządowymi oraz
pozarządowym
podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie w 2011 roku
4. Organizowanie szkoleń dla liderów
Nie podjęto w związku z brakiem środków finansowych
lokalnych
Cel operacyjny 2
Usprawnienie kanałów informacyjnych pomiędzy społecznością lokalną, a władzami gminy
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Konsultowanie działań
Gmina Widawa
Konsultacje „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi
podejmowanych przez gminę, a
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.”
związanych z organizacją życia
społecznego z organizacjami
pozarządowymi
Cel operacyjny 3
Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie życia społeczno –
KGW, lokalna
Obchody 90-lecia OSP w Dąbrowie Widawskiej (150 osób),
kulturalnego w sołectwach na bazie społeczność
Ognisko integracyjne w sołectwie Ruda (20 osób),
budynków OSP.
Dzień Kobiet w Strażnicy OSP w Widawie, Brzykowie, Grabówiu, Zborowie,
Zawadach, Wielkiej Wsi, Patokach (160 osób)
2. Tworzenie w Strażnicach OSP
Nie podjęto w związku brakiem środków finansowych.

Centrów Aktywności Lokalnej dla
mieszkańców
3. Organizowanie różnego rodzaju
imprez integracyjnych,
okolicznościowych spotkań,
pikników, festynów rodzinnych

UG w Widawie,
Stowarzyszenie Ikar,
KGW, GOPS w Widawie,
ŚDS, Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP,

Dzień Kobiet w GOK w Widawie (250 osób),
Święto Rodziny (400 osób),
Święto Edukacji Narodowej GOK w Widawie (60 osób),
Wystawa malarstwa ks. Romana Krzyżaniaka w Galerii „Pod rurą” (61 osób),
Wystawa prac Dariusza Młynarczyka Galerii „Pod rurą” (52 osoby),
Warsztaty ceramiczne dla dorosłych i dzieci (17 osób),
Święto PKWN i wystawa prac Jacka Frąckiewicza Galerii „Pod rurą” (86 osób),
Wystawa „Listopadowe Impresje” Galerii „Pod rurą” (86 osób),
Gminny Konkurs literacko – plastyczny „Śladami legend naszego regionu” (51 prac,
50 uczestników, 16 nagród),
Pokaz filmów nt. kultury żydowskiej Galerii „Pod rurą” (35 osób),
Obchody 90 – lecia OSP w Dąbrowie Widawskiej (150 osób),
spotkanie opłatkowe dla pensjonariuszy ŚDS w Dąbrowie Widawskiej (39 osób),
spotkanie opłatkowe dla samotnych (60 osób),
spotkanie wigilijne w OSP w Widawie dla pracowników Urzędu Gminy,
przedstawicieli jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców (200 osób),
75 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi (30 osób),
Dni Widawy (1000 osób),
Dożynki Gminne (1000 osób),
I Widawski Zlot Motocyklowy (1000 osób),
Gminne zawody sportowo – pożarnicze (8 jednostek).

PODSUMOWANIE
Analiza informacji przekazanych przez instytucje i organizacje zaangażowane
w realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Widawa pozwala uznać, że gmina posiada duży potencjał podmiotów życia społecznego,
które w optymalny sposób wykorzystują własne zasoby i możliwości materialne oraz
personalne niezbędne do rozwiązywania problemów społecznych i osiągnięcia celu
strategicznego przyjętego w ramach Strategii. O dużej aktywności realizatorów świadczy
pozyskiwanie, na prowadzoną działalność, środków rządowych i unijnych. Są poważnymi
partnerami w rozwiązywaniu problemów społecznych Gminy.
Gmina dysponuje także szeroką bazą kulturalno-oświatową i rekreacyjno-sportową, która
tworzy dogodne warunki do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. Realizacja
celów przyjętych w ramach Strategii opierała się na założeniu odejścia od modelu
pomocy społecznej, w której podstawową funkcją było udzielanie wsparcia finansowego,
do modelu nastawionego na wzmocnienie osób i rodzin wymagających wsparcia
w rozwiązywaniu problemów. Możliwe to było między innymi dzięki rozwojowi różnego
rodzaju form pomocy, w postaci poradnictwa, w tym prawnego i psychologicznego oraz
pracy socjalnej.
Na sytuację społeczną ludności lokalnej rzutuje w głównej mierze poziom bezrobocia,
stanowiąc przede wszystkim o możliwościach finansowych rodzin. Poprawa sytuacji
mieszkańców Gminy Widawa na rynku pracy prowadzona jest w ramach projektu POKL
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podsumowując wdrażanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Widawa w 2011 r. należy uznać, że przebiegało ono w stopniu dobrym. Udało
się osiągnąć większość zamierzonych celów i uzyskać pozytywne rezultaty. Części
działań nie zostało zrealizowane z przyczyn nie zależnych od samorządu, a wywołanych
ogólną sytuacją finansową – gospodarczą w kraju.

