UCHWAŁA NRVII/40/15
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy Widawa na lata 2012-2014”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.
1072) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, zm.: poz. 154, poz. 866 i poz. 1650, z 2014 r.
poz. 619 i poz. 1188) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie, z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na
lata 2012-2014”.
§ 2. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr VII/40/15
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 marca 2015 r.

Raport z realizacji
Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Widawa
na lata 2012-2014

Widawa 2015

Raport z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa
na lata 2012-2014
Wprowadzenie
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), opracowana jest cyt.:
:„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny
rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw
i wolności,
dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem
rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez
współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014 został ustanowiony
Uchwałą nr XIV/116/12 Rady Gminy Widawa z dnia 29 marca 2012 r.
Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Widawie.
Program adresowany jest do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego
wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu
dzieci.
Zadania w ramach Programu skierowane są do całych rodzin, również w sytuacjach, gdy dziecko
umieszczone zostało poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.
Wsparcie rodzinie ma służyć odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności w życiu społeczności
lokalnej i pełnieniu ról społecznych.
W realizacji ww. Programu uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się
w zakresie wspierania rodziny.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), określa:
− zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych,
− zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich
wychowanków,
− zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
− zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
− zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.
Do zadań gminy, w myśl art. 176 wspomnianej na wstępie ustawy, należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) (uchylona),

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych
przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014
było stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia dzieci i rodzin.
Wsparcie rodziny miało charakter profilaktyczny, ochronny i pomocowy. Działania pomocowe
opierały się w szczególności na potencjale rodziny, starając się wzmocnić kompetencje społeczne
i wychowawcze rodziców oraz wspierać dziecko w procesie jego rozwoju w oparciu o bazę
specjalistów w zakresie diagnozy, wychowania, terapii i pracy socjalnej.
Podstawowymi założeniami Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata
2012-2014 było:
zapobieganie powstawaniu sytuacji wymagających interwencji kryzysowej,
zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
zapobieganie niedożywieniu dzieci,
zapewnienie opieki nad dziećmi podczas pracy rodziców,
rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
udzielenie pomocy w przezwyciężeniu uzależnień,
zapewnienie integralnego rozwoju psychofizycznego,
zapewnienie podstawowych potrzeb materialnych rodziny,
przezwyciężenie marginalizacji i degradacji społecznej całych rodzin,
poszukiwanie nowych alternatywnych rozwiązań w zakresie pracy z dzieckiem,
koordynowanie wszystkich działań instytucji samorządowych, a także organizacji
pozarządowych mogących służyć pomocą potrzebującym dzieciom,
aktywizacja dzieci na rzecz własnego rozwoju.
Założeniem podstawowym ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest
stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, która ma trudności w wypełnianiu
swoich funkcji.
Głównym celem osób wspierających rodzinę jest zapewnienie pomocy, która wyeliminuje groźbę
zabrania dziecka rodzinie lub, w szczególnych sytuacjach, szybki powrót dzieci do rodziny
po okresowym pobycie poza nią.
Kierując się tą ideą, szczególny nacisk położono na działania profilaktyczne, pomagające rodzinie
w prawidłowym funkcjonowaniu i zapobiegające powstawaniu patologii.
Gminny Program Wspierania rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014, realizowany był
przede wszystkim przez gminne instytucje świadczące usługi na rzecz dziecka i rodziny.
Realizatorami ww. Programu byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie, Gminny Zespół
Interdyscyplinarny w Widawie, Placówki Oświatowe, Dzielnicowy Komisariatu Policji w Widawie,
pedagodzy szkolni, pracownicy służby zdrowia, kluby sportowe i organizacje pozarządowe,
Kościół, kuratorzy sadowi, placówki oświatowo - wychowawcze z terenu Gminy Widawa.
Pomoc skierowana była głównie do rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą,
ubogich i zagrożonych ubóstwem.

Istotne znaczenie miała praca z rodziną, która decyduje o psychicznym i intelektualnym rozwoju
dziecka, o jego poczuciu własnej wartości i bezpieczeństwie emocjonalnym.
Praca prowadzona była w formie wsparcia Asystenta rodziny, specjalistycznego poradnictwa,
mediacji.
Ponadto ustawodawca określił zakres przedmiotowy wsparcia, jakiego należy udzielić rodzinie
doświadczającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Mówi o tym art. 8 ustawy:
„1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt
zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do reintegracji rodziny.
2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1) pracy z rodziną;
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka”.
Formy pracy, jakie mogą być prowadzone w stosunku do rodziny doświadczającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej ujęte zostały w art. 10 ust. 3 ustawy:
„Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2) terapii i mediacji;
3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych
to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania
tych funkcji, natomiast system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających
na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
W ramach systemu wspierania rodziny, do którego zobowiązane jest państwo, pomoc społeczna ma
służyć tym rodzinom, które z powodu różnych przyczyn nie wypełniają samodzielnie
przynależnych ról społecznych.
Na terenie Gminy Widawa niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci łączy się
z następującymi dysfunkcjami: bezrobociem, uzależnieniem, przemocą domową, problemami w
pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych.
Zasady wspierania określają przede wszystkim:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
Wspieranie rodziny nie może kolidować z zasadą jej autonomiczności wskazującą, że nikt bez
uzasadnionej potrzeby nie powinien ingerować w sprawy rodziny. Ingerencja staje się uzasadnioną
o ile zagrożone są prawa jej członków, w tym przede wszystkim dzieci.
Brak samodzielności rodzin najczęściej jest następstwem:
nieposiadania dostatecznych środków własnych do zaspokajania potrzeb życiowych rodziny,
niskiego poziomu świadomości o obowiązkach rodziny wobec jej członków, w tym przede
wszystkim dzieci,
braku odpowiedniego przygotowania do życia w rodzinie,
samotnego rodzicielstwa.

Czynnikami zaburzającymi funkcjonowanie rodzin są m.in.:
uzależnienia (od alkoholu, leków i inne),
zaniedbania w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
inne patologie życia społecznego.
Wspieranie powinno traktować rodzinę, jako integralną całość, jednak z uwzględnieniem potrzeb
poszczególnych jej członków.
Formy pomocy zależne są od konkretnej sytuacji rodziny i udzielane w postaci świadczeń
pieniężnych, w naturze, usługach, pracy socjalnej, poradnictwa, a także organizowania innych form
wsparcia np. dla ofiar i sprawców przemocy domowej, negocjacji, mediacji rodzinnych, działania
asystenta rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie udziela pomocy,
w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego, alkoholizmu, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
Tabela 1. Zestawienie przesłanek przyznawania pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie w latach 2012 – 2014.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Powód trudnej sytuacji rodzinnej/przyznania pomocy z
GOPS w Widawie
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
Trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu
zakładu karnego
Zdarzenia losowe
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

2012
124
0
0
25
161
107
161
54
0
23
0
6
1
1

Liczba rodzin
2013
2014
97
71
0
0
0
0
24
23
170
153
127
120
148
135
101
108
0
0
22
21
0
0
9
8
1
0

4
0

Źródło: Opracowanie własne

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt
zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:
analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
pomocy w integracji rodziny,
przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną i pomocy w opiece i wychowaniu
dziecka ( praca socjalna). Pomoc rodzinie jest prowadzona za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
1) instytucji i podmiotów na rzecz dziecka i rodziny;
2) placówek wsparcia dziennego;
3) rodzin wspierających.
Działania podejmowane przez pracowników socjalnych w ramach Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014 koncentrowały się na diagnozowaniu i analizowaniu
sytuacji rodzin, które borykały się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, ustaleniu przyczyn
zaistniałego kryzysu. Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają bezpośredni kontakt
z rodzina w jej środowisku. Przeprowadzają wywiady środowiskowe, dokonują diagnozy
problemów występujących w danej rodzinie, udzielają pomocy w formie poradnictwa, informują
o formach pomocy z jakiej rodzina może skorzystać będąc w trudnej sytuacji życiowej.
W przypadku rodzin niezaradnych w opiece i wychowaniu własnych dzieci, bezrobotnych
i nadużywających alkoholu pracownicy socjalni wnioskowali do Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie o przydzieleni rodzinie asystenta rodziny.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę.
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu
w pieczy;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie
tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu
zadań uzna za niezbędną.

Wspieranie rodziny w ramach asystenta rodziny jest procesem długotrwałym. Działania podejmowane
przez asystentów rodziny doprowadziły do minimalnych zmian postępowania członków rodziny
i ich sytuacji życiowych, zniwelowały destruktywne zachowania członków rodziny, pomagały
w usamodzielnieniu się poszczególnych członków rodziny, mobilizowały do podniesienia jakości życia.
Rezultatem pracy asystenta rodziny jest poprawa funkcjonowania rodziny w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczej oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Rodzice uczą się nawiązywania relacji z dziećmi, a także między sobą, pozyskują wiedzę na temat
metod wychowania, co pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw u dzieci.
Członkowie rodzin nabywają umiejętności w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.
Istotnym celem podejmowanych działań jest podwyższenie poczucia własnej wartości i samooceny
Klientów pomocy społecznej.
Rezultatem podejmowanych przez asystentów działań jest także pozyskanie wiedzy z zakresu
komunikacji interpersonalnej, rozwoju dziecka, a także poprawa relacji wewnątrzrodzinnych.
W obszarze problemów zdrowotnych wiele rodzin/klientów podejmuje leczenie u lekarzy
specjalistów. Dotyczy to zarówno sfery somatycznej jak i psychicznej. Niektórzy klienci Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie podejmowali temat świadomego planowania rodziny. Byli
oni kierowani przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny do lekarzy ginekologów lub
pielęgniarek- położnych. W obszarze aktywizacji zawodowej w wielu przypadkach osoby objęte
pomocą podejmowały zatrudnienie, a wielu innych uczyło się właściwie formułować dokumenty
aplikacyjne oraz poruszać się po rynku pracy.
Wiele rodzin poprawiło swoją sytuację mieszkaniową (w tym: wykonywały prace remontowe min.
malowanie pomieszczeń, porządkowały mieszkania).
Wsparcie rodzin często stanowi pracę od podstaw. W wielu rodzinach należałoby nadrobić
wieloletnie, a nawet wielopokoleniowe zaniedbania, często wyniesione z domów rodzinnych.
Dorośli, którzy nigdy nie doświadczyli prawdziwego dzieciństwa, podobny los proponują swoim
dzieciom. Najczęściej wynika to z niskiej świadomości ról małżeńskich i rodzicielskich.
W nielicznych przypadkach członkowie rodzin stawiają silny opór przed zmianą. W takich
rodzinach proces nawiązywania relacji trwa dłużej, a budowanie zaufania niezbędnego do dalszej
pracy postępuje bardzo wolno. Jednak systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny
sprawiają, że poszczególni członkowie rodziny chętnie nawiązują kontakt z asystentem rodziny.
W nielicznych przypadkach rodziny otwierają się na współpracę, niemniej jednak ze względu
na inne czynniki takie jak zaburzenie psychiczne, upośledzenie umysłowe, będą potrzebowały
wsparcia asystenta rodziny przez długie lata.
W każdym przypadku jest to rodzinne poradnictwo prowadzone przez pracowników socjalnych,
asystentów rodziny. Rodzina może uzyskać również wsparcie w postaci poradnictwa
specjalistycznego w zakresie porady prawnej, pomocy psychologicznej.
W wielu przypadkach, gdy występują problemy wymagające szerszej konsultacji, pracownik
socjalny lub asystent rodziny kieruje rodzinę do specjalisty.
Kolejną realizowaną formą wspierania rodzin była mediacja. W przeważającej liczbie wsparcie
psychologa dotyczyło problemów przemocy w rodzinie, zdrowia psychicznego oraz uzależnień.
We wszystkich obszarach pracy z rodziną najważniejszym zadaniem jest prowadzenie monitoringu
sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo- wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy Widawa.
Celem działań jest wsparcie rodziny w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej lub trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej.
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka pracownik socjalny podejmuje działania
interwencyjne polegające na złożeniu wniosku do sądu o ograniczenie lub pozbawienie władzy
rodzicielskiej.
Po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej pracownik socjalny i asystent rodziny kontynuuje
pracę z rodziną biologiczną w celu jej reintegracji. Celem współpracy pracownika socjalnego
i asystenta rodziny z rodzina biologiczną jest motywowanie rodziców do utrzymywania stałego,
regularnego kontaktu ze swoimi dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej jak również zmiany

dotychczasowego trybu życia i postępowania.
Rezultatami działań podejmowanych prze pracowników socjalnych i asystentów rodziny jest:
a) poprawa funkcjonowania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej oraz
prowadzeniu gospodarstwa domowego ( edukacja rodzin w zakresie możliwości spędzania czasu
wolnego, rozwijanie kompetencji wychowawczych, budowanie prawidłowych więzi i relacji
rodzinnych, poprawa funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
b) poprawa warunków mieszkaniowych rodzin, min. pomalowanie, odnowienie pomieszczeń
mieszkalnych,
c) podjęcie działań w obszarze aktywności zawodowej (podjęcie zatrudnienia, aktywne
poszukiwanie pracy zarobkowej, nabycie umiejętności poszukiwania pracy i konstruowania
dokumentów aplikacyjnych),
d) edukacja rodzin w obszarze dbania o zdrowie (zasady higieny, kalendarz szczepień dzieci,
prawidłowe odżywianie, podjęcie leczenia, pozyskanie orzeczenia o niepełnosprawności)
podjęcie działań w zakresie uregulowania sytuacji prawnej rodziny (wniosek do Sądu
o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o zasądzenie alimentów, staranie
o odzyskanie władzy rodzicielskiej, sądowe ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem)
e) Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności dostępu do poradnictwa specjalistycznego.
f) Zapewnienie rodzinom pomocy o charakterze interdyscyplinarnym poprzez współpracę
ze środowiskiem lokalnym.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej cyt: ”W przypadku
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej”.
Działania w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Widawa na przestrzeni lat
2012-2014.
Lp. Liczba dzieci/lata
2012
2013
2014
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinie
1.
0
0
7
2
3

zastępczej spokrewnionej
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinie 0
niezawodowej
Liczba dzieci umieszczonych w placówce
0
opiekuńczo-wychowawczej

Łącznie:

0

0

2

3

0

3
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Źródło: Opracowanie własne

Poniesione wydatki przez Gminę Widawa za pobyt dzieci umieszczone w systemie pieczy
zastępczej:
W roku 2012- 0 zł;
W roku 2013 – 5.035,80 zł
W roku 2014- 24.808,48 zł
W celu zapewnienia przejrzystości zrealizowanych działań w latach 2012-2014, przez realizatorów
i partnerów Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014,
prezentację sporządzono w formie tabeli, która zawiera podjęte działania oraz ich wskaźniki.

Lp. Zadanie/Realizatorzy
1.

PRACA Z
RODZINĄ
Gmina Widawa,
GOPS w Widawie,
SPZPOZ w Widawie
GKRPA w Widawie
Gminna Biblioteka
publiczna,
Kuratorium Oświaty
w Łodzi, Uczniowski
klub sportowy
”Libero” w Widawie,
Gminna Biblioteka
Publiczna w
Widawie,
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Dąbrowie
Widawskiej,
Zespół Szkół w
Widawie, Zespół
Szkół w Chociwiu,
Szkoła Podstawowa
w Ochlach

Działania
Rozbudowa systemu
chroniącego rodzinę przed
utratą bezpieczeństwa
socjalnego:
o Wsparcie dla rodzin z
osobą długotrwale
bezrobotną,
o Rozwój systemu
wsparcia dla rodzin z
osobą niepełnosprawną i
starszą,
o Wsparcie rodzin
zagrożonych ubóstwem,
o Wsparcie rodzin z
problemem
uzależnienia,
o Wsparcie rodzin z
problemami opiekuńczowychowawczymi.
Poradnictwo
specjalistyczne (psycholog,
prawnik, pracownik
socjalny),
Kierowanie na leczenie
odwykowe osób
uzależnionych i
współuzależnionych,
Dostarczenie usług i
świadczeń pomocy
społecznej rodzinom
żyjącym w trudnych
warunkach materialnych,

Termin
Wskaźniki
realizacji
2012 –2014 20 rodzin zostało objętych wsparciem 2 Asystentów Rodziny,
700 rodzin zostało objętych pracą socjalną, pomocą niepieniężną, poradnictwem,
doradztwem,
punkt konsultacyjno - terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
200 osób skorzystało z pomocy poradnictwa specjalistycznego – psychologa.
Raz w tygodniu przyjmuje w SPZPOZ w Widawie psycholog: Jolanta KozakLeszczyńska oraz Edyta Jagielska
435 osób skorzystało z bezpłatnych usług radcy prawnego, który oferuje swoje usługi
dwa razy w miesiącu,
Realizacja programu PEAD – wydawanie bezpłatnych art. żywnościowych – 2000 osób,
pomoc finansowa i rzeczowa dla klientów GOPS 2500 świadczeniobiorców,
staż- 12 osoby,
prace społecznie – użyteczne – 31 osób,
roboty publiczne- 6 osoby,
prace interwencyjne – 2 osoba,
szkolenia i doradztwo zawodowe w ramach programu „Pomagając innym – pomagamy
sobie” - 44 beneficjentów.
W ramach ww. projektu zorganizowano: 30 godzin dydaktycznych Terapii rodzinnej dla 14
uczestników projektu i ich rodzin; zorganizowano kursy: Sprzedawcy z obsługą kasy
fiskalnej- 10 osób. Operatora koparki-3 osoby, obsługi komputera-13 osób, pierwszej
pomocy przedmedycznej-13 osób
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla bezrobotnej młodzieży w wieku 15- 25 lat –
10 osób,
szkolenia komputerowe i doradztwo zawodowe w ramach projektu „ Szansa na godne
życie” - 10 osób,
szkolenia zawodowe, poradnictwo w ramach projektu „ Wsparcie osób
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” - 4 osoby,
przystąpienie do ogólnopolskiego projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera.”
spotkanie z Jakubem Jakubowskim- artystą, grafikiem komputerowym, projektantem książek
i prasy w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”-15 osób,
spotkanie ze specjalistami do spraw Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu

Zapobieganie
niedożywieniu dzieci z
rodzin ubogich,
Akcje pomocowe:
o Zbiórka podręczników i
zabawek,
o Zbiórka odzieży
używanej,
Udzielanie pomocy
rzeczowej w formie
produktów spożywczych,
Wspieranie rodziców w
funkcjach opiekuńczowychowawczych:
o Akcje promocyjne i
propagandowe,
o Rodziny wspierające i
asystent rodziny.

Informacyjnego - 7 osób,
Program „Grant na lepszy start”- 1 link na stronie www.widawa.pl,
podjęcie Uchwały Nr XXII/206/13 Rady Gminy Widawa w sprawie podniesienia kwoty
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się co najmniej trojga dzieci w jednym
porodzie w rodzinie o kwotę 1.500 zł na każde dziecko, tj. z kwoty 1.000 zł na 2.500 zł.
Realizacja programu resortowego „ Maluch -2013”, 1 dzienny opiekun, 3 miejsca opieki
Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie – w okresie od
2012-2014 roku do Przewodniczącej GZI w Widawie wpłynęły 42 „Niebieskie Karty”,
zakończono 32 „Niebieskie Karty”, w wyniku ustania przemocy w rodzinie i
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie
oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy , zorganizowano 34 spotkania grup
roboczych GZI w Widawie, 16 posiedzeń członków GZI w Widawie
Realizacja „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Widawa na lata 2012-2020” - 1 program ,
Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w
okresie od 2012-2014 r. wysłano: 200 zaproszeń, 71 rozmów motywacyjnych, 3 osoby
zostały skierowane na badania do biegłego sądowego celem wydania opinii w sprawie
uzależnienia od alkoholu, wysłano 3 wnioski do Sąd celem objęcia zamkniętym
leczeniem odwykowym, zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa w spotkaniach
grup samopomocowych działających w Dubiu, Konopnicy lub Łasku
Realizacja rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 400osób,
Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej- 20 rodzin, 2 asystentów rodziny;
Realizacja „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 20122014”;
przyjęcie przez Radę Gminy Widawa „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Widawa na lata 2015-2017”;
Festyn rekreacyjno – sportowy Święto Rodziny – 155 osób
obóz rekreacyjno- sportowy w Darłowie nad morzem - 8 uczniów,
Kolonie w Rudnie na Mazurach- 2 uczniów
zorganizowanie półkolonii letnich w Szkole Podstawowej w Brzykowie- 70 dzieci, które
oprócz zajęć na miejscu miały zorganizowany wyjazd do Aqua Parku oraz kina w Łodzi
zorganizowano dzieciom i młodzieży wiele atrakcji pod hasłem: ”Zimą wkoło jest
wesoło”-20 dzieci, „Lato z książką i nie tylko”-25 osób,

wyjazd na 12 dniowe kolonie- „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim- 6 osób,
obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie w woj. Zachodniopomorskim- 45 uczniów,
zakupiono 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
ogólnopolska Akcja „Szlachetna Paczka”-9 rodzin, 3 wolontariuszy;
Akcja pod nazwą ”Gwiazdka dla wszystkich dzieci”- 133 rodziny,
realizacja projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy Widawa”- 100 osób, 100 komputerów
Wycieczki, wyjazdy na spotkania integracyjne do innych ośrodków oraz spotkania
integracyjne we własnym ośrodku – 10 imprez,
Wycieczka do Częstochowy – 35 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w
Dąbrowie Widawskiej,
Udział w konkursie poetyckim na własną twórczość organizowanym przez Fundację
Anny Dymnej – 3 uczestników,
Udział w IV konkursie na ,,Najładniejszą pisankę wielkanocną” organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Widawie i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Widawie–4osoby,
Śniadanie Wielkanocne dla uczestników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej – 45 uczestników,
pracownicy i zaproszeni goście łącznie 65 osób,
Wyjazdowy zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych
połączonych z warsztatami kompetencji społecznych do Jastrzębiej Góry, w ramach
projektu ,,Szansa na godne życie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku – 4 uczestników,
Uczestnictwo w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
,,Ziemia Łódzka”, która odbyła się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łasku – 8 osób,
Udział w imprezie ,,Niedziela z rodziną” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Widawie w Widawie. Występ teatralny uczestników ,,W świecie bajek” – 7
uczestników z opiekunem,
Udział w V Powiatowym Integracyjnym Turnieju BOCCIA, który odbył się w ZSR w
Sędziejowicach, w ramach projektu ,,Szansa na godne życie” realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku – 15 uczestników,
Udział w XVI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ,,Integracja

Sędziejowice 2014 r.” organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy
Sędziejowice – 3 uczestników wystąpiło z utworem muzycznym – 13 uczestników,
Udział w Gminnych Dożynkach w Widawie – prezentacja prac wykonywanych w
Środowiskowym Domu Samopomocy – 15 uczestników,
Udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy–8uczestników,
Udział w szkoleniu komputerowym organizowanym w ramach projektu ,,Szansa na godne
życie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku – 2 osoby,
Udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Strobinie – występ teatralny uczestników ,,W świecie filmów –
Złotopolscy” – 7 uczestników,
Wycieczka do Kalisza i Gołuchowa – 16 uczestników,
Uczestnictwo w wystawie prac plastycznych ,,Dary natury” organizowanej przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku – 2 uczestników prezentowało własne prace,
13 osób obejrzało wystawę,
Udział w inauguracji XVII Festiwalu Sztuk Wszelakich w Łodzi pod patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego – 17 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, W
Wyjazd na imprezę integracyjną organizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim – 17 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami,
Bal Andrzejkowy zorganizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej z udziałem zaproszonych reprezentacji innych ośrodków – 105 osób,
Udział w Balu Andrzejkowym w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 3 uczestników,
Udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łasku w ramach projektu ,,Szansa na godne życie” – 4 osoby z opiekunami,
Zorganizowanie spotkania opłatkowego – 45 uczestników ŚDS, łącznie 70 osób,
Umożliwienie osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym korzystania z zasobów
bibliotecznych dostarczając książki do miejsca zamieszkania– 10 osób,
zbiórka żywności na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących- 2 paczki;
- współpraca z Caritas- 23 rodziny;
odpust Parafialny w Widawie - 400 osób;
odpust Parafialny w Restarzewie -350 osób;
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- 500 osób;
prowadzenie 2 świetlic środowiskowych w miejscowościach Widawa i Rogóźno z
których korzystają dzieci i młodzież z terenu Gminy Widawa;

2.

PRACA Z
RODZINĄ
ZASTĘPCZĄ
GOPS Widawa,
Gmina Widawa,
PCPR w Łasku

3.

PRACA Z DZIEĆMI
Zespół Szkół w
Chociwiu, Gmina
Widawa, GKRPA w
Widawie, UKS
„LIBERO”, SP w

udział dzieci, młodzieży osób dorosłych w imprezie pn. ”Niedziela z rodziną oraz
„Święto rodziny” - 1200 osób.
Promowanie rodzinnej opieki 2012– 2014 2 szkolenie, warsztat, spotkanie promujące rodzicielstwo zastępcze w Gminie Widawa –
60 osób
zastępczej,
2 Pikniki Integracyjne dla osób stanowiących rodziny zastępcze i ich podopiecznych w
Ochrona dzieci pozbawionych
miejscowości Zborów- 150 osób
opieki w rodzinie naturalnej
Na terenie Gminy Widawa funkcjonuje 6 rodzin zastępczych,
przed instytucjonalnymi
2 Asystentów rodziny wspierało 20 rodzin mających trudności opiekuńczo –
formami opieki,
wychowawcze.
Realizowanie szkoleń w
zakresie tworzenia rodzinnych
form pieczy zastępczej,
Wspieranie istniejących i
tworzenie nowych
niespokrewnionych z dzieckiem
rodzin zastępczych,
zawodowych
niespokrewnionych z dzieckiem
rodzin zastępczych oraz
rodzinnych domów dziecka,
Wszechstronna opieka nad
dzieckiem pozbawionym
elementarnego oparcia w
rodzinie naturalnej,
Tworzenie infrastruktury
niezbędnej dla dobrego
funkcjonowania rodzinnej
opieki zastępczej.
Pomoc dla dzieci z rodzin nie 2012-2014 dofinansowanie do podręczników „ wyprawka szkolna” - 93 osób,
objętych programami
warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Stowarzyszenie IKAR – 46
rządowymi w zakresie
osób,
przygotowania wyprawki
organizowanie różnorodnych zajęć rekreacyjnych w czasie ferii zimowych przez zespoły szkół;
szkolnej,
zorganizowanie wystawy z okazji „Dnia Pluszowego Misia”-30 dzieci;
Dofinansowanie
gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – 151 osób
wypoczynku letniego i

Ochlach, ZS w
Widawie/w
partnerstwie z KO w
Łodzi, GOK w
Widawie, GBP w
Widawie, ZS w
Chociwiu/Gmina
Widawa/w
partnerstwie z
departamentem
Kultury i Edukacji
Urzędu
Marszałkowskiego w
Łodzi, Zespół Szkół
w Widawie, Zespół
Szkół w Chociwiu,
Szkoła Podstawowa
w Ochlach

zimowego dla dzieci w tym
dofinansowanie obozu
terapeutycznego dla dzieci z
grup ryzyka, wspieranie
wyjazdów integracyjnych
dzieci i młodzieży ,
Dostęp do specjalistów
dziecięcych dla wszystkich
dzieci w terenu Gminy
Widawa (niezależnie od
dochodu rodziny- psycholog,
logopeda),
Tworzenie funduszy
stypendialnych oraz
przyznawanie stypendiów dla
dzieci uzdolnionych z rodzin
znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej,
Wspieranie promowania
lokalnych liderów,
Utworzenie świetlicy
środowiskowej lub świetlicy
socjoterapeutycznej (pomoc
w odrabianiu lekcji, kółko
zainteresowań, wspólne gry i
zabawy, pogadanki,
wycieczki krajoznawcze,
Internet, filmy).

obóz rekreacyjno –sportowy w Wągrowcu – 25 osób,
obóz sportowy-7 dzieci;
kolonie letnie- 8 dzieci
Akcja pn. „Gwiazdka dla wszystkich dzieci”-133 dzieci;
Program Państwa w zakresie dożywiania”,
obóz narciarski w Czechach – 3 osoby,
wyjazd na kolonie do miejscowości Sławno – 7 osób,
Zielona szkoła - 27 uczniów,
zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu – 100 osób,
obóz rekreacyjno – sportowy w Mielnie – Unieściu – 40 osób
Wyjazd na kolonie Ośrodek „Lazur” - 3 osoby
Obóz rekreacyjno – sportowy w Unieściu – 8 osób
obóz rekreacyjno- sportowy w Darłowie nad morzem- 8 uczniów,
Kolonie w Rudnie na Mazurach- 2 uczniów
zorganizowanie półkolonii letnich w Szkole Podstawowej w Brzykowie- 70 dzieci, które
oprócz zajęć na miejscu miały zorganizowany wyjazd do Aqua Parku oraz kina w Łodzi
zorganizowano dzieciom i młodzieży wiele atrakcji pod hasłem: ”Zimą wkoło jest
wesoło”-20 dzieci oraz , „Lato z książką i nie tylko”-25 osób,
wyjazd na 12 dniowe kolonie- „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim- 6 osób,
obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie w woj. Zachodniopomorskim- 45 uczniów,
udział uczniów w zimowych i letnich formach wypoczynku
Kolonie w Poddąbiu nad morzem – 3 osoby
Funkcjonowanie świetlic wiejskich – 3 świetlice (150 osób)
Questing Quiz- gra terenowa „ Historia Widawy legendą pisana: - 1000 egzemplarzy gry,
Questing Quiz – transgraniczna gra terenowa „Szlakiem gminnych legend” - 1000
egzemplarzy gry,
Łódzki Szlak konny im. Majora Henryka Dobrzańskiego „ Hubala”- 1 szlak;
udział w akcji „ Narodowe Czytanie” - utwory Aleksandra Fredry – 25 osób
przygotowanie wystawek związanych z życiem i twórczością poety J. Tuwima – 16 osób
mini wystawy: gazetki na temat pisarzy polskich i obcych – 13 osób
wystawki związane z porą roku
wystawy i imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiet, Walentynki, Święta Wielkanocne,
Święta Bożego Narodzenia i inne,

organizacja Dnia dziecka pod hasłem „ Na dzień dziecka skocz po książkę do biblioteki”
- 47 osób
ferie zimowe i wakacje z książką – poranki z książką, zimowe malowanki, wesoły świat
zagadek, kącik zabaw
Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce - 61 osób
stypendia socjalne – 231 osób
nagrody za dobre wyniki w nauce – 110 osób
zasiłki szkolne – 3 osoby
Regulamin Oceniania Zachowania- 1 regulamin;
przygotowywanie prezentacji multimedialnych- 15 prezentacji;
wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych – 12 pokazów;
motywowanie uczniów poprzez stosowanie naklejek jako nagród – 33 osoby
organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami i opiniami
PPP w Łasku oraz ich rodzin
Punkt konsultacyjno – terapeutyczny w SPZPOZ w Widawie, psycholog Pani Jolanta
Kozak – Leszczyńska ( 1 x w tygodniu), psycholog Pani Edyta Jagielska ( 1 x w
tygodniu) – 2 dni w tygodniu
2 Świetlice środowiskowe w miejscowości Rogóźno i Widawa, w których prowadzona
była min. działalność edukacyjna w zakresie choroby alkoholowej i innych uzależnień, a
także pomoc w odrabianiu lekcji – 150 osób.
Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Uzdolnionej / stypendium – 1 osoba
logopeda – 130 uczniów,
pedagog – 100 uczniów, w tym uczniowie sprawiający problemy wychowawcze oraz w
trudnej sytuacji materialnej,
wyjazdy do kina/ teatru – 400 osób
wyjazdu na basen do Kleszczowa – 56 osób
Wyjazd na łyżwy- 50 osób
wyjazd do muzeum – 50 osób
wycieczka do Warszawy – 30 osób
wycieczka do Bałtowa – 34 osoby
prowadzenie kółka wokalno – tanecznego ''WESOŁE NUTKI'' - 24 osoby
zakup sprzętu sportowego na potrzeby młodzieży zagospodarowanie czasu wolnego- 60 osób,
”Dmuchany plac zabaw” w okresie ferii zimowych i letnich-1500 osób
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gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka-250 osób,
zorganizowanie Festynu Rodzinnego pn.”Niedziela z rodziną-600 osób,
konkurs plastyczny z hasłem o tematyce uzależnień- 60 uczniów
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży oraz Konkursu dla różnych
grup wiekowych „Na najładniejszą pisankę” – 200 osób,
Spektakl „Brakujący element” – 60 osób,
Konkurs „Żyję więc dokonuję wyborów”– 55 osób,
Spektakl „Supełki – strachy z szafy” – 60 osób,
Impreza plenerowa „Postaw na rodzinę” – 100 osób,
Udział w gminnym konkursie „Żyję więc dokonuję wyborów”–70osób,
Zorganizowanie szkolnego konkursu „Nałogom mówię nie”– 10 osób,
Zorganizowanie festynu rodzinnego „Święto rodziny” – 50 osób,
Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka – 55 uczniów,
Udział w konkursie plastycznym dotyczącym uzależnień zorganizowanym przez GKRPA –
11 osób,
Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka – ok. 164 osób,
Program „Aktywni żyją dłużej” – 160 osób,
Zorganizowanie Festynu Rodzinnego pn. „Niedziela z rodziną” – 300 osób
Sportowy piknik majowy – 300 osób,
Spacery nording walking – 30 osób.
włączanie do programów
2012 – 2014 Zajęcia z wychowawcami i pedagogiem na tematy:
dydaktycznych zająć
a) „Jak skutecznie odmawiać i nie ulegać pokusom XXI wieku „- 18 osób,
profilaktyczno –
b) uzależnienia XXI wieku- jakie skutki niosą, dlaczego sięgają po nie młodzi” - 18 osób
edukacyjno –
c) „Jak być asertywnym” - 18 osób,
wychowawczych z zakresu
d) „Używki- zła moda czy świadoma rezygnacja z własnego zdrowia i życia” - 45 osób,
dewiacji i dysfunkcji
e) „Uzależnienia”- 12 osób
społecznych ze
f) „Wzbudzanie odpowiedzialności za swoje zdrowie”- 35 osób
szczególnym
g) „Wpływ uzależnień na życie człowieka” - 37 osób
uwzględnieniem
Program zdrowotny ZDROWA GMINA
profilaktyki uzależnień,
wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa ( 265 osób)
ochrona dzieci i młodzieży
profilaktyka raka szyjki macicy kobiet z terenu Gminy Widawa ( 32 osoby)
przed nieprzystosowaniem
Program z zakresu profilaktyki gruźlicy - 69 osób
społecznym, marginalizacją
„Papierosy wyszły z mody bo nie dają nam urody” pogadanka - 8 osób

Powiatowa Policji w
Łasku,
GOK w Widawie

i społecznym
wykluczeniem:
o kontynuowanie i
wzbogacenie
istniejących programów
profilaktycznych i
edukacyjnych
wspierających
wychowanie dzieci i
młodzieży.
inicjowanie programów
informujących o źródłach
zagrożeń cywilizacyjnych i
kulturowych, metodach i
technikach budowania
odporności na manipulacje
medialną, grupową,
ekonomiczną, sposobach
prewencji i radzenia sobie
w sytuacjach trudnych,
wspieranie idei
wolontariatu,
inicjowanie programów
wyłaniania liderów
młodzieżowych w różnych
sferach życia publicznego.

Tworzenie gazetek profilaktycznych
„Kochaj nie zabijaj” pogadanka – 21 osób
„Moje mocne i słabe strony” pogadanka – 14 osób
Zajęcia profilaktyczno-prewencyjne prowadzone przez policje do spraw nieletnich nt.
„Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny: demoralizacja, narkotyki, leki” – 64 osoby
Pedagogizacja dla rodziców prowadzona przez policje do spraw nieletnich nt. Profilaktyki
zagrożeń wynikających ze stosowania środków odurzających – rodzice uczniów gimnazjum
Przedstawienie profilaktyczne „Światełko w tunelu” – 37 osób
Pedagogizacja rodziców uczniów klasy II i III nt. ,,Bezpieczeństwo przy komputerze i w
sieci”-150 osób
Zajęcia dla uczniów klas V i VI z psychologiem z PPP w Łasku nt. „Używki to fałszywki”.
Program z zakresu profilaktyki układu krążenia – 21 osób
Przyczyny i skutki nałogów”-19 osób,
„Przeciwdziałanie bezmyślnemu naśladowaniu i biernemu przystosowaniu społecznemu” 120 osób,
„Ja i używki- co wiemy na temat środków uzależniających” - 18
Moje zdrowie w moich rękach” - 20 osób
Pogadanki na temat uzależnień na godzinach wychowawczych w ZSZ- 200 osób,
spotkania z pielęgniarką- 200 osób
Pogadanki na godz. wychowawczych – cała szkoła
Palenie papierosów, skutki, diagnoza – badanie ankietowe –36 osób
Udział w Powiatowych Obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu - 14 osób
Pogadanki nt. Wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka - cała szkoła
Wyposażenie uczniów w wiedzę nt. różnorodnych uzależnień, nałogów poprzez
eksponowanie plakatów, dostarczanie broszurek, ulotek – cała szkoła
ogadanka „Używki, uzależnienia a odpowiedzialność” - 17 osób
Konsekwencje prawne młodzieży – pogadanka - 26 osób
„Znajdź właściwe rozwiązanie„ pedagogizacja rodziców –
pogadanka psychologa z młodzieżą gimnazjalną, promocja zdrowego stylu życia – 209 osób,
Pogadanki z rodzicami na zebraniach – 20 osób,
Pogadanki z uczniami w zakresie realizacji planów wychowawczych – 15 osób,
Zajęcia dla uczniów klas III i IV z pracownikiem Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Łasku pt. ,,Budowanie poczucia własnej wartości” – 35 uczniów,

Zajęcia dla uczniów kl. I z zaburzeniami w rozwoju społecznym – 7 uczniów,
Rozmowy, pogadanki, dyskusje – „Wpływ używek na organizm człowieka” – cała szkoła,
150 uczniów,
Dyskusje o różnego rodzaju uzależnieniach oraz walki z nimi – cała szkoła, 150 uczniów,
Ćwiczenie asertywnych zachowań – 64 uczniów,
Zajęcia profilaktyczne „Internet – jeszcze narzędzie, czy już sposób na życie” – 64 uczniów,
Zajęcie profilaktyczne „Świat ma inne propozycje” prowadzone przez specjalistów
psychoterapii uzależnień – 55 uczniów,
Rozmowy na temat negatywnego działania alkoholu, nikotyny, narkotyków – 44 uczniów
Zajęcia psychoedukacyjne „Myślę nie – mówię nie – jak być asertywnym i radzić sobie z
presją rówieśników” prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Łasku – 17 uczniów,
Udostępnianie ulotek na temat uzależnień – 25 uczniów,
Rozmowy i pogadanki dot. uzależnień w klasach – 33 uczniów,
Spektakl profilaktyczny „Supełki, strachy z szafy” oddział przedszkolny i kl. I-III SP – 47
uczniów,
Rozmowy z uczniami dotyczące zdrowia, szkodliwości nikotyny w ramach programu
„Nie pal przy mnie proszę” – 33 uczniów,
„Internet”- co daje, co zabiera młodzieży – zajęcia profilaktyczne – 19 uczniów,
„Dopalaczom stop” – wybieramy zdrowie – 22 uczniów,
O szkodliwości tytoniu”– 15 uczniów,
„Wpływ uzależnień na zdrowie człowieka” – 18 uczniów,
„Asertywność – zdolność odmawiania” – 29 uczniów,
„Szkodliwość używek oraz zagrożenia związane z ich stosowaniem” – 27 uczniów,
„Jak odmawiać? Czyli 6 sposobów na mówienie NIE!” – 18 uczniów,
„Wpływ alkoholu, nikotyny i narkotyków” – 18 uczniów,
„Zagrożenia współczesnego świata” – 13 uczniów,
„Naucz się mówić nie” – 23 uczniów,
„Alkohol – mój przyjaciel czy wróg?” – 60 uczniów,
„Młodzież a substancje uzależniające” – 42 uczniów,
„Moje zdrowie w moich rękach” – 18 uczniów,
„Dlaczego alkohol, nikotyna i narkotyki szkodzą nam? Jaki jest mechanizm ich
działania?” – 17 uczniów,

„O szkodliwości nałogów: alkohol, papierosy i narkotyki” – 16 uczniów,
Pogadanki na temat uzależnień na godzinach wychowawczych w Zasadniczej Szkole
Zawodowej – 20 uczniów,
Pogadanki z pielęgniarką o zdrowym trybie życia, bez używek – 200 uczniów,
Program edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I – III „Nie pal przy mnie proszę” - 27 uczniów,
Palenie nie jest normą obyczajową – godz. wychowawcza - 16 uczniów z kl. V-VI SP,
Paleniu STOP – godz. wychowawcza – 12 uczniów z kl. VI SP,
Skutki palenia tytoniu – 14 osób,
Uzależnieniom STOP – świat ma inne propozycje” - 43 uczniów,
Program edukacyjny „Jedz smacznie i zdrowo” - 27 uczniów z kl. II -III Gimnazjum,
Narkotyki szczęście czy pułapka – 12 osób (godz. wychowawcza),
„Sztuka odmawiania” zajęcia rozwijające zachowania asertywne prowadzone przez
pracowników PPP w Łasku - 20 uczniów,
warsztaty prowadzone przez instruktora terapii uzależnień „Życie poza klatką” - 40 uczniów,
pogadanki w klasach gimnazjalnych oraz ćwiczenie warsztatowe uczące zachowań
asertywnych – 27 uczniów,
Alkohol i inne substancje uzależniające – godz. wychowawcza – 19 uczniów,
Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” - odział
przedszkolny 25 dzieci,
Zadbaj o swoje płuca – 27 uczniów z kl. II-III Gimnazjum,
zajęcia pt. „Używki to fałszywki” 24 uczniów z kl. V-VI,
„Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu” - program profilaktyczny dla kl. II -III – 18 uczniów,
Program profilaktyczny dla uczniów i rodziców ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV –
VI – 35 uczniów, 12 rodziców,
Program profilaktyczny ,,Czyste powietrze wokół nas” dla uczniów oddziału
przedszkolnego - 13 uczniów,
zajęcia i pogadanki przeprowadzone przez wychowawców – 200 uczniów,
potkanie z pielęgniarką i pedagogiem – 200 uczniów,
rządowy program ,,Ograniczenia zdrowotne następstwem palenia tytoniu w Polsce w
latach 2009-2013,,- 200 uczniów,
organizowano pogadanki z przedstawicielami policji KPP w Łasku na temat „Zachowanie
i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych” - około 140 uczniów,
Alkohol i inne substancje uzależniające – godz. wychowawcza – 19 uczniów,

pogadanki w klasach gimnazjalnych oraz ćwiczenie warsztatowe uczące zachowań
asertywnych – 27 uczniów,
zajęcia warsztatowe prowadzone przez PPP z Łasku „Sztuka odmawiania” - 21 uczniów,
systematyczne poradnictwo, w ramach funkcjonowania GKRPA w Widawie – 41
rozmów motywujących, 200 zaproszeń na rozmowę dla 24 osób uzależnionych lub
współuzależnionych,
w ramach programów informacyjnych o źródłach zagrożeń cywilizacyjnych i
kulturowych, metodach i technikach budowania odporności na manipulacje medialną,
grupową, ekonomiczną, sposobach prewencji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
zorganizowano program pt. „Szkoła bez przemocy” - 140 uczniów,
dla młodzieży szkolnej zakupiono dwa spektakle multimedialne „ Żyj poza klatka”, który
przedstawiał problemy młodych ludzi wynikające z używania alkoholu i narkotyków,
zorganizowano wyjazd do Miejskiego Domu Kultury w Łasku na program artystyczny,
który zawierał elementy programowe związane z walką z uzależnieniem alkoholowym 20 uczniów,
rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Życie bez nałogów” - 10 uczniów,
zakupiono 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 wielu świetlic wiejskich przeznaczonych przede wszystkim
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których pracowało 8 wychowawców. W
świetlicach tych prowadzona była min. działalność edukacyjna w zakresie choroby
alkoholowej i innych uzależnień, a także pomoc w odrabianiu lekcji - 150 osób,
festyn rodzinny w GOK w Widawie „Niedziela z rodziną” - 300 osób,
pogadanki w szkołach, na temat uzależnień, prowadzone przez pedagogów szkolnych,
psychologów, policjantów – 140 uczniów,
Co to jest akcja charytatywna i dlaczego warto brać w niej udział? - godz. wychowawcza
– 12 uczniów kl. VI,
w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”- 140 uczniów,
w zbiórce „Segregujesz, pomagasz, fundujesz”- 140 uczniów,
w szkolnym koło PCK: „Gorączka złota” – zbiórka pieniędzy – 13 uczniów,
„Czerwonokrzyska gwiazdka” – zbiórka produktów żywnościowych- 13 uczniów,
Członkowie Szkolnego koła PCK pomagają młodszym kolegom w lekcjach, organizują
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zabawy, wykonali kartki świąteczne na Boże Narodzenie – 15uczniów,
Udział członków szkolnego PCK w WOŚP – 15 uczniów,
udział w projekcie UNICEF „Wszystkie kolory świata”- 140 uczniów ( rodzice i
nauczyciele),
Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu na organizm człowieka oraz
zachowania uzależnionego od niego – cała szkoła 150 uczniów,
Udostępnienie uczniom broszurek zawierających informacje o negatywnych skutkach
picia alkoholu – 30 osób,
Zajęcie profilaktyczne „Świat ma inne propozycje” prowadzone przez specjalistów
psychoterapii uzależnień – 55 osób,
Nauka zachowań asertywnych – ćwiczenia, rozmowy – 46 osób,
Pogadanka na temat wpływu alkoholu na zdrowie młodego człowieka – 13 osób,
Liczne rozmowy, pogadanki na temat unikania zagrożeń oraz dbania o własne zdrowie –
cała szkoła, 150 uczniów,
Dyskusje o różnego rodzaju uzależnieniach oraz walki z nimi – cała szkoła, 150 uczniów,
Ćwiczenie asertywnych zachowań – 64 osoby,
Rozmowy na temat negatywnego działania alkoholu, nikotyny, narkotyków – 44 osoby,
Zajęcia psychoedukacyjne „Myślę nie – mówię nie – jak być asertywnym i radzić sobie z
presją rówieśników” prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej – 17 osób,
Udostępnianie ulotek na temat uzależnień – 25 osób,
Rozmowy i pogadanki dotyczące uzależnień w klasach I-III Szkoły Podstawowej – 33 osoby,
Spektakl profilaktyczny „Supełki, strachy z szafy” oddział przedszkolny i kl. I-III Szkoły
Podstawowej – 47 osób.
Wspieranie zajęć służących 2012 – 2014 chór szkolny-50 uczniów
budowaniu postaw
zespół wokalny – 15 uczniów
sprzyjających rozwijaniu
zajęcia artystyczne dla I-III SP- 12 uczniów
umiejętności społecznych
zajęcia plastyczne – 60 uczniów
oraz przedsiębiorczości
Koło wokalno- instrumentalne – 15 osób
młodego pokolenia,
Gry i zabawy – 70 osób
Szkoła jako placówka
Zaj. rozwijające zainteresowania artystyczne - 18 osób
integrująca wiedzę z różnych
Koło szachowe - 10 osób
dziedzin, służąca
Koło biblioteczne – 45 osób

wszechstronnemu rozwojowi
indywidualnemu, ucząca
krytycyzmu oraz angażująca
i przygotowująca uczniów do
rozwiązywania problemów
jednostki, rodziny i
społeczności,
Wspieranie i promocja
uczniów uzdolnionych:
o Wypracowanie procedury
efektywnej selekcji,
wyróżniania, nagradzania i
monitoringu rozwoju
młodzieży uzdolnionej.

Koło fizyczne – 35 osób
Koło polonistyczne – 94 osób
Koło matematyczne – 62 osób
Koło przyrodnicze – 120 osób
Koło ekol-przyrodnicze – 65 osób
Koło j. angielskiego – 53 osób
J. angielski w oddziale przedszkolnym – 31 osób
Koło komput/ informatyczne – 10 osoba
Koło sportowe – 72 osób
Koło teatralne – 13osób
Koło historyczne – 37 osób
Koło katechetyczne – 12 osoby
Zajęcia przygotowujące do konkursu „Papież Słowianin”- 3 osoby
Koło j. niemieckiego - 45 osób
Podstawy przedsiębiorczości - 36 osób
Koło dziennikarskie-20 uczniów
Koło ekologiczne– 102 dzieci
SKO – 35 dzieci
organizacja konkursu pn. „Nałogom mówię nie”-15 uczniów;
wyjazd dzieci na kolnie i festiwale – uczniów;
wyjazdy chórów szkolnych na uroczystości gminne- 30 uczniów;
Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Uzdolnionej – 1 uczeń;
Konkursy kuratoryjne- 20 uczniów;
wyjazdy na basen- 50 uczniów;
wyjazdy na lodowisko- 55 uczniów;
pracownia ceramiczna dla dzieci i młodzieży
( Stowarzyszenie Ikar)
nauka gry na instrumentach muzycznych- 10 osób;
nauka śpiewu- 8 osób
Jak pokonywać trudności w nauce. Co mnie motywuje do nauki” pogadanka – 21 osób
Mój styl uczenia się” zajęcia prowadzone przez pracownika PPP – 12 osób
Uroczystość szkolna pt. ,,Polska Wielkanoc” – 57 uczniów,
Uroczystość szkolna pt. ,,Wigilia szkolna” – 58 uczniów

I Gminny Przegląd kolęd -150 osób,
Wielkanoc – Misterium Paschalne – cała szkoła 164 osoby,
Jasełka Bożonarodzeniowe – cała szkoła 164 osoby,
Udział w inscenizacji historycznej przedstawiającej walki z września 1939 r. – 17 osób,
Udział Pocztu Sztandarowego w Odpuście Św. Andrzeja – 9 osób,
Udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości – 20 osób,
Udział Pocztu Sztandarowego w Obchodach Dnia Edukacji Narodowej „Powstanie
Polskiego Państwa Podziemnego, historia Chociwia w czasie II wojny światowej i losy
rodziny P. Zofii Walczak – uroczysty apel, 160 uczniów,
Obstawianie liturgii, przygotowanie uroczystej oprawy Mszy Świętej – 10 osób,
II edycja Gminnego Konkursu Literacko – Plastycznego,,ŚLADAMILEGEND
NASZEGO REGIONU” – 29 prac, 25 autorów, 75 osób obejrzało prace, 1 książka z
zebranymi legendami „Legendy Widawskie II”,
Wystawa rysunku satyrycznego „Międzynarodowa satyra” w galerii „Pod rurą” – 68
autorów z 24 krajów, 80 czyli Noc Świętojańska, zwana także Nocą Kupały – 450 osób,
Dzień Bibliotekarza w Galerii „Pod rurą” – 60 osób,
Wystawa malarstwa Marka Andały w Galerii „Pod rurą” - 60 osób,
Wystawa malarstwa „Polacy w Splicie” – 13 artystów, 120 uczestników
Udział w IV konkursie na „Najładniejszą pisankę wielkanocną” – 4 osoby,
Projekty edukacyjne – 50 uczniów,
Udział w uroczystościach – 380 uczniów,
Organizowanie konkursu „Najpiękniejszy, tradycyjny stół Wielkanocny” – 80 osób,
Zorganizowano imprezy folklorystycznej, Wesela Polskiego pn. „Oj dana, dana Kasia za
Jasia będzie wydana” – 320 osób,
Widawskie spotkanie z tradycją i historią –e dla osób starszych i samotnych – 50 osób,
Questing Quiz – gra terenowa „Historia Widawy legendą pisana” i „Szlakiem gminnych
legend – 2 Questy gminne, 1 transgraniczny,
Zorganizowanie festynu rodzinnego „Święto rodziny”- 75 osób,
Uroczystości szkolne: Polska Wielkanoc, Wigilia Szkolna, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Festyn
rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wycieczki krajoznawcze – 50 uczniów,
Organizowanie dyskotek szkolnych – 200 uczniów,
Spotkanie uczniów kl IV-VI SP i kl. I Gim z wędkarzami z Koła Wędkarskiego w
Chociwiu w ramach zajęć w ekopracowni – 50 osób,

6.

SPORT,
REKREACJA I
WYPOCZYNEK
Zespół Szkół w
Chociwiu, SP w
Ochlach, ZS w
Widawie, UKS
„LIBERO”, Klub
sportowy
„WIDAWIA”
Widawa/ w
partnerstwie z PPP

Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła około 164 osób,
Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – 160 uczniów,
Wielkanoc – Misterium Paschalne – cała szkoła 164 + pracownicy szkoły + rodzice,
Jasełka Bożonarodzeniowe – cała szkoła 163 osób + pracownicy szkoły + rodzice,
Organizacja Dnia Babci i Dziadka – 50 osób,
Piknik w Brzykowie dla przedszkolaków – 90 przedszkolaków,
Występ uczniów na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Widawie –150
uczniów;
Uroczyste powitanie wiosny – 350 osób,
Festiwal języków obcych pn. język to Twój paszport, ucz się języków – 40 osób,
organizowanie zajęć twórczego myślenia ułatwiające poznanie swojego stylu uczenia się
„Pod rękę z wyobraźnią” - 30 uczniów;
zorganizowanie testów predyspozycji zawodowych pn. „Praca kołem podstawa
przedsiębiorczości – 35 uczniów
budowanie umiejętności społecznych oraz przedsiębiorczości młodego pokolenia poprzez
prace Samorządu Uczniowskiego- 150 uczniów;
Zorganizowanie turniejów dla najmłodszych małych piłkarzy z rocznika 2006 adeptów
piłki nożnej na terenie powiatu łaskiego i powiatów ościennych – 20 osób.
Wspieranie plenerowych
2012 – 2014 Zakup sprzętu sportowego- 1500 zł;
imprez sportowych i
obóz rekreacyjno – sportowy w Mielnie – Unieściu- 40 osób
rekreacyjnych dla dzieci i
Turniej piłki koszykowej chłopców-75 uczniów;
młodzieży,
Turniej piłki ręcznej chłopców-90 uczniów
Wyrównywanie
Turniej piłki nożnej dziewcząt-50 uczennic
dysproporcji w dostępie
Turniej piłki nożnej chłopców-80 uczniów;
dzieci i młodzieży do oferty
Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej chłopców- 30
sportowej, rekreacyjnej i
uczniów,
turystycznej,
Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt-40 uczennic
Współpraca z klubami
SKS szkoła podstawowa – 50 osób
sportowymi,
SKS gimnazjum- 55 osób
Wspieranie stałych zajęć
Weekendowa Liga Piłki Siatkowej- 150 osób
rekreacyjnych i sportowosekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum- 45 osób
rehabilitacyjnych dla osób
sekcja piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum– 50 osób
niepełnosprawnych,
Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Seniorskiej w klasie okręgowej- 25 osób
Wspieranie różnych form

turystyki krajowej,
Wykorzystanie gminnej
bazy sportowej na cele
rekreacyjne i aktywność
ruchową dzieci i młodzieży:
o Doposażenie świetlic,
klubów i miejsc spotkań.
Promocja form spędzania
czasu wolnego przez
młodzież, sprzyjających
rozwojowi zainteresowań i
przeciwdziałaniu nudzie:
o Realizacja projektów
służących zdrowemu
stylowi życia,
przeciwdziałanie
uzależnieniom i biernym
formom spędzania
wolnego czasu,
o Poszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych,
o Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieciom i
młodzieży w okresie
wakacyjnym i zimowym.

Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Młodzieżowej- 45osób
Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Młodzików- 40 osób
Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny „ Żaki” (dzieci w wieku 6-8 lat)- 40 osób
Mecze wyjazdowe – 200 osób
Mecze ligowe i sparingowe w okresie od IV-XI
Turniej piłki nożnej dla młodzieży z terenu Gminy Widawa- 50 osób
Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewczyn szkoły podstawowej – 50 osób
Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 60 osób
Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum – 50 osób
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum- 40 osób
Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w piłce ręcznej – 90 osób
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych - 16 osób
Gminne zawody w piłkę ręczną Szkół Podstawowych - 20 osób
Turniej piłki nożnej chłopców,
Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej chłopców,
Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt.
Udział w roli kibica w Weekendowej Lidze Piłki Siatkowej- 100 osób
Wyjazdy na basen do Kleszczowa - 56 osób
Wyjazd na łyżwy - 15 osób
Gminne zawody w piłkę ręczną szkół podstawowych w Widawie – 20 osób
Udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” – cała szkoła
Udział VIII Edycji Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie - 2
osoby
Turniej szachowy – 15 osób
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych - 20 osób
Wyjazd ma mecz piłki siatkowej – 14 osób
Międzyklasowy turniej piłki nożnej - gimnazjum - 64 osoby
Festyn rekreacyjno-sportowy Święto Rodziny – 150 osób
Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła około 151 osób
Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – 157 osób
Udział VIII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II – 14 osób
Prowadzenie zajęć pt. „Gry i zabawy ogólnorozwojowe” - 10 osób

Udział w akcji pt. ,,Ćwiczyć każdy może”.
Zielona szkoła – Zakopane – 27 uczniów,
gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka-140 uczniów,
udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu powiatu - 28 uczniów,
festyn rekreacyjno – sportowy Święto Rodziny (cała szkoła+rodzice+nauczyciele) – 90
uczniów,
podchody matematyczno – przyrodnicze z językiem angielskim- 21 uczniów,
SKS, rozgrywki sportowe z okazji Dnia Dziecka, rozgrywki sportowe w czasie ferii
zimowych -90 uczniów,
wyjazd na mecz PLUS LIGI MĘŻCZYZN w siatkówce do Bełchatowa – 40 osób,
udział w roli kibica w WLPS – 100 osób,
wyjazd na lodowisko do PCS w Bełchatowie – 64 osoby,
wyjazd na basen do „Solparku” w Kleszczowie – 30 uczniów,
wyjazd na mecz piłki siatkowej do Bełchatowa – 35 osób,
udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu powiatu – 28 osób,
wyjazd do teatru na spektakl „Wyspa skarbów” - 20 uczniów,
wyjazd do kina – integracja społeczności szkolnej – 3 uczniów,
wyjazd do kina na lekcje w kinie – edukacja medialna – 67 uczniów,
zwiedzanie wystawy etnograficznej i numizmatycznej oraz obejrzenie filmu w kinie pt.
„Mój rower” - 19 uczniów,
olimpiada szkolna w ramach projektu edukacyjnego w kl. II Gimnazjum – 140 uczniów,
rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Młodzieżowej – 200 osób, 14 meczy Klub sportowy
„Widawia”,
rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Młodzików – 180 osób, 14 meczy,
mecze wyjazdowe – 40 osób, 14 meczy,
mecz charytatywny między drużynami OLDBOY ŁKS, a OLDBOY WIDAWA – 500
osób,
uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej brali udział we wszystkich
uroczystościach organizowanych przez szkoły np. Dzień Nauczyciela, Rocznica
Odzyskania Niepodległości, Wigilia szkolna, Bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Polska
Wielkanoc,
zajęcia pt. „Używki to fałszywki” kl. V-VI - 24 uczniów,
„Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu” - program profilaktyczny dla kl. II – III – 18 uczniów,

Program profilaktyczny dla uczniów i rodziców „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV VI – 35 uczniów, 12 rodziców,
Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas” dla uczniów oddziału
przedszkolnego – 13 uczniów,
zajęcia i pogadanki przeprowadzone przez wychowawców – 200 uczniów,
spotkanie z pielęgniarką i pedagogiem – 200 uczniów,
rządowy program „Ograniczenia zdrowotne następstwem palenia tytoniu w Polsce w
latach 2009 – 2013” - 200 uczniów,
zajęcia warsztatowe prowadzone przez PPP z Łasku „Sztuka odmawiania” - 21 osób,
Palenie nie jest normą obyczajową – godz. wychowawcza – 16 osób,
Palenie – STOP- godz. wychowawcza – 12 osób,
Wpływ uzależnień na życie człowieka – godz. wychowawcza – 8 osób,
Narkotyki szczęście czy pułapka – godz. wychowawcza – 31 osób,
Alkohol i inne substancje uzależniające – godz. wychowawcza – 12 osób,
Nałogom mówię Nie! - godz. wychowawcza – 19 osób,
Skutki palenia tytoniu – 14 osób,
Zakupiono pakiet materiałów związanych z kampanią „Postaw na rodzinę”. Ulotki i
plakaty świadczące o wielkiej roli rodziny będącej podstawą zdrowego społeczeństwa
zostały rozpropagowane w palcówkach oświatowych oraz ośrodkach na terenie gminy,
Prowadzona była działalność wielu świetlic wiejskich przeznaczonych przede wszystkim
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których pracowało 8 wychowawców. W
świetlicach tych prowadzona była min. działalności edukacyjna w zakresie choroby
alkoholowej i innych uzależnień, a także pomoc w odrabianiu lekcji – 150 osób,
Festyn rodzinny w GOK w Widawie „Niedziela z rodziną” - 300 osób,
pogadanki w szkołach, na temat uzależnień prowadzone przez pedagogów szklonych,
psychologów, policjantów – 140 uczniów,
chór szkolny – 45 uczniów,
koło matematyczne – 26 uczniów,
SKS – 12 uczniów,
lekcje biblioteczne – 3 lekcje, 51 uczniów,
festyn rekreacyjno – sportowy z okazji Dnia Dziecka – 90 uczestników,
SKS Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Widawa – 90 uczniów,
Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 100 osób.

Turniej tenisa stołowego dla uczniów, pracowników i rodziców – 10 uczniów,
Gminne zawody w piłkę koszykową –
Gminne zawody w piłkę siatkową –
Gminne zawody sportowe szkól podstawowych – biegi przełajowe – 16 uczniów,
Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny – 12 uczniów,
Zawody w bieganiu – 9 uczniów,
Zawody w piłkę siatkową – 23 uczniów,
Turniej „Gimnazjada” – 9 uczniów,
Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewczyn szkoły podstawowej – 50 uczniów,
Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 60 uczniów,
Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum – 50 uczniów,
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum – 40 uczniów,
Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych:
w piłce ręcznej – 60 uczniów,
w piłce nożnej – 60 uczniów,
w koszykówce – 60 uczniów,
w siatkówce – 60 uczniów,
w biegach przełajowych – 60 uczniów,
w czwórboju lekkoatletycznym – 60 uczniów,
Drużyna małych piłkarzy z rocznika 2006 – turnieje dla najmłodszych adeptów piłki
nożnej na terenie powiatu łaskiego i powiatów ościennych – 20 osób,
Zorganizowanie półkolonii letnich w Szkoły Podstawowej w Brzykowie – 50 dzieci,
które oprócz zajęć na miejscu miały zorganizowany wyjazd do Aqua Parku oraz kina w
Łodzi,
Obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie nad morzem – 8 uczniów,
Kolonie w Rudnie na Mazurach – 2 uczniów,
Zakup sprzętu sportowego na potrzeby młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego,
uczestnicy – 60 osób,
„Dmuchany plac zabaw” w okresie ferii zimowych i letnich – 400 osób,
Szkolne Koło Sportowe – wyjazdy na basen, lodowisko, zawody i turnieje sportowe – 35
uczniów,
Udział w turnieju piłki nożnej chłopców – 10 uczniów,
Udział w sztafetowych biegach przełajowych – 8 osób,

7.

BEZPIECZEŃSTWO
SP w Ochlach/ w
partnerstwie z PPP i
SANEPID w Łasku,
w Łasku,
GKRPA w Widawie,
Gmina Widawa
GOPS w Widawie,
Komisariat Policji w
Widawie,
placówki edukacyjne
z terenu gminy/ w
partnerstwie z PCPR
w Łasku,
Zespół Szkół w
Widawie,

Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa dzieci,
młodzieży i osób dorosłych,
Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie:
o Diagnoza skali zjawiska,
o Rozwijanie programów
przeciwdziałania
przemocy rówieśniczej i
szkolnej w środowisku
lokalnym,
o Rozwijanie programów
promujących
przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
Promocja programów
profilaktyczno-

Udział w czwórboju lekkoatletycznym chłopców – 10,
Wyjazdy uczniów do „Figloraju” w Zespole Szkół w Widawie (2 razy) – 50 uczniów,
Organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjnych w czasie ferii zimowych – 150 uczniów,
-Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – 150 uczniów,
Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – cała szkoła + rodzice + nauczyciele –
150 osób,
Udział w turnieju piłki nożnej „Coca Cola CUP” – 19 uczniów,
Wyjazdy na lodowisko – 35 uczniów,
Wyjazd –zabawy na rekreacyjnym placu zabaw – 87 uczniów,
Udział uczniów w szkolnych kołach sportowych – 25 osób,
Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej – 15 uczniów,
SKS szkoła podstawowa – 40 uczniów,
SKS gimnazjum – 15 uczniów,
Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 100 osób,
Sekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum – 15 uczniów,
Sekcja piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum – 15 uczniów.
2012 – 2014 Realizacja „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012 – 2012” - 1 program
funkcjonowanie Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego w Widawie
Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 200
zaproszeń, 71 rozmów motywujących;
uczestnictwo w konferencji pn. „System Przeciwdziałania Przemocy w Powiecie Łaskim”
- 8 osób
udział w Szkoleniu pn. „Motywacja do leczenia”- 5 osób
Realizowanie programu pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” - 1 program
Powiatowe Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu – 15 osób
Przygotowanie przedstawienia profilaktycznego pt.„Pinokio ma kłopoty” przez uczniów
gimnazjum dla uczniów szkoły podstawowej – 64 osoby
Zajęcie profilaktyczne „Jak należy dbać o swoje zdrowie” – 50 osób
Rozmowy pogadanki uświadamiające uczniom negatywne działanie dymu tytoniowego
na zdrowie człowieka – 20 osób
Wyposażenie uczniów w ulotki, broszurki dot. zdrowego stylu życia – cała szkoła
Sposoby spędzania wolnego czasu – badanie ankietowe -100 osób

Zespół Szkół w
Chociwiu,
GOK w Widawie

edukacyjnych
realizowanych z Policją,
Promocja programów
edukacyjnych,
profilaktycznych,
terapeutycznych
związanych z
uzależnieniem,
adresowanych do dzieci i
młodzieży,
Ochrona dzieci przed
uzależnieniami w rodzinie,
o Akcje informacyjne dla
rodziców na temat
zagrożeń uzależnieniami
(alkohol, narkotyki,
nikotyna, internet).
Kontrola zakazu sprzedaży
papierosów i alkoholu
dzieciom i młodzieży do lat
18.
Monitorowanie środowisk
zagrożonych
uzależnieniami,
motywowanie do podjęcia
terapii przez członków
rodziny dzieci ze środowisk
zagrożonych.

Udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP - 36 osób „Kodeks zdrowego stylu
życia” pogadanka 14- osób
„Zadbaj o swoje płuca” pogadanka – 19 osób
„Pierwsza pomoc w ranach, skaleczeniach, zranieniach” – 19 osób
„Pierwsza pomoc w zaburzeniach oddychania i krążenia „ – 20 osób
Postępowanie podczas zasłabnięć i utraty przytomności „– 20 osób
Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie wspólnie II
śniadania, sporządzanie koktajli mleczno -owocowych – 10 osób
Pogadanki na godz. wychowawczych – cała szkoła
Pogadanki nt. Wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka - cała szkoła
Wyposażenie uczniów w wiedzę nt. różnorodnych uzależnień, nałogów poprzez
eksponowanie plakatów, dostarczanie broszurek, ulotek – cała szkoła
Pogadanka „Używki, uzależnienia a odpowiedzialność” - 17 osób
Konsekwencje prawne młodzieży – pogadanka - 26 osób
„Znajdź właściwe rozwiązanie„ pedagogizacja rodziców – rodzice uczniów gimnazjum
Tworzenie gazetek profilaktycznych
„Kochaj nie zabijaj” pogadanka – 21 osób
„Moje mocne i słabe strony” pogadanka – 14 osób
Przedstawienie profilaktyczne „Światełko w tunelu” – 37 osób
Udział w konkursie plastycznym „Żyję-więc dokonuję wyborów” - 18 osób
Udział w akcji pt. ,,Ćwiczyć każdy może”.
Prenumerata i udostępnianie miesięcznika pt. „Świat problemów”
Pogadanka psychologa z młodzieżą gimnazjalną, promocja zdrowego stylu życia – 209
osób,
Pogadanki z rodzicami na zebraniach – 20 osób,
Pogadanki z uczniami w zakresie realizacji planów wychowawczych – 15 osób,
Zajęcia dla uczniów klas III i IV z pracownikiem Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Łasku pt. ,,Budowanie poczucia własnej wartości” – 35 uczniów,
Rozmowy, pogadanki, dyskusje – „Wpływ używek na organizm człowieka” – cała szkoła,
150 uczniów,
Dyskusje o różnego rodzaju uzależnieniach oraz walki z nimi – cała szkoła, 150 uczniów,
Ćwiczenie asertywnych zachowań – 64 uczniów,
Zajęcia profilaktyczne „Internet – jeszcze narzędzie, czy już sposób na życie” – 64

uczniów,
Zajęcie profilaktyczne „Świat ma inne propozycje” prowadzone przez specjalistów
psychoterapii uzależnień – 55 uczniów,
Rozmowy na temat negatywnego działania alkoholu, nikotyny, narkotyków – 44 uczniów
Zajęcia psychoedukacyjne „Myślę nie – mówię nie – jak być asertywnym i radzić sobie z
presją rówieśników” prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Łasku – 17 uczniów,
Udostępnianie ulotek na temat uzależnień – 25 uczniów,
Rozmowy i pogadanki dot. uzależnień w klasach – 33 uczniów,
Spektakl profilaktyczny „Supełki, strachy z szafy” oddział przedszkolny i kl. I-III SP – 47
uczniów,
Rozmowy z uczniami dotyczące zdrowia, szkodliwości nikotyny w ramach programu
„Nie pal przy mnie proszę” – 33 uczniów,
„Internet”- co daje, co zabiera młodzieży – zajęcia profilaktyczne – 19 uczniów,
„Dopalaczom stop” – wybieramy zdrowie – 22 uczniów,
O szkodliwości tytoniu”– 15 uczniów,
„Wpływ uzależnień na zdrowie człowieka” – 18 uczniów,
„Asertywność – zdolność odmawiania” – 29 uczniów,
„Szkodliwość używek oraz zagrożenia związane z ich stosowaniem” – 27 uczniów,
„Jak odmawiać? Czyli 6 sposobów na mówienie NIE!” – 18 uczniów,
„Wpływ alkoholu, nikotyny i narkotyków” – 18 uczniów,
„Zagrożenia współczesnego świata” – 13 uczniów,
„Naucz się mówić nie” – 23 uczniów,
„Alkohol – mój przyjaciel czy wróg?” – 60 uczniów,
„Młodzież a substancje uzależniające” – 42 uczniów,
„Moje zdrowie w moich rękach” – 18 uczniów,
„Dlaczego alkohol, nikotyna i narkotyki szkodzą nam? Jaki jest mechanizm ich
działania?” – 17 uczniów,
„O szkodliwości nałogów: alkohol, papierosy i narkotyki” – 16 uczniów,
Pogadanki na temat uzależnień na godzinach wychowawczych w Zasadniczej Szkole
Zawodowej – 20 uczniów,
Pogadanki z pielęgniarką o zdrowym trybie życia, bez używek – 200 uczniów,
Spektakl „Brakujący element” – 60 osób,

Konkurs „Żyję więc dokonuję wyborów”– 55 osób,
Spektakl „Supełki – strachy z szafy” – 60 osób,
Zorganizowanie gazetki profilaktycznej „Zadbaj o swoje płuca” zawierającej hasła,
obrazki antynikotynowe – cała szkoła, 150 osób,
Przeprowadzenie badania ankietowego diagnozującego problem palenia papierosów –
107 uczniów,
Zajęcie profilaktyczne „Jak należy dbać o swoje płuca” – 20 osób,
Liczne rozmowy, pogadanki na temat „Unikania zagrożeń” oraz dbania o własne zdrowie
– cała szkoła, 150 uczniów,
Choroby XXI w – jak ich uniknąć” – 17 osób,
„Jak spędzam wolny czas” rozmowa z uczniami – 17 osób,
ABC – racjonalnego odżywiania się – pogadanka – 22 osoby,
„Zielono na talerzu” różne sposoby na zdrowy styl życia – 21 osób,
Tworzenie przepisu kulinarnego „Zdrowa kanapka” – 10 osób,
Rozmowy mobilizujące do właściwej organizacji czasu wolnego oraz uczestnictwa w
akcjach promujących zdrowy styl życia – cała szkoła, 150 uczniów,
„Dlaczego warto się zdrowo odżywiać” – pogadanka – 10 osób,
Monitoring „zdrowych” składników drugiego śniadania uczniów – 10 osób,
Pogadanka na temat chorób przenoszonych drogą płciową – 18 osób,
Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie wspólnie II
śniadania, sporządzanie sałatki jarzynowej
Nie pal przy mnie, proszę – 12 uczniów,
Zadbaj o swoje płuca – 38 uczniów,
Znajdź właściwe rozwiązanie – 42 uczniów,
Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy
zdrowie” – 104 uczniów,
Zajęcia profilaktyczne z psychologiem na temat „Świat ma inne propozycje” – 152
uczniów, Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu na organizm człowieka
oraz zachowania uzależnionego od niego – cała szkoła 150 uczniów,
Udostępnienie uczniom broszurek zawierających informacje o negatywnych skutkach
picia alkoholu – 30 osób,
Zajęcie profilaktyczne „Świat ma inne propozycje” prowadzone przez specjalistów

psychoterapii uzależnień – 55 osób,
Nauka zachowań asertywnych – ćwiczenia, rozmowy – 46 osób,
Pogadanka na temat wpływu alkoholu na zdrowie młodego człowieka – 13 osób,
Liczne rozmowy, pogadanki na temat unikania zagrożeń oraz dbania o własne zdrowie –
cała szkoła, 150 uczniów,
Dyskusje o różnego rodzaju uzależnieniach oraz walki z nimi – cała szkoła, 150 uczniów,
Ćwiczenie asertywnych zachowań – 64 osoby,
Rozmowy na temat negatywnego działania alkoholu, nikotyny, narkotyków – 44 osoby,
Zajęcia psychoedukacyjne „Myślę nie – mówię nie – jak być asertywnym i radzić sobie z
presją rówieśników” prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej – 17 osób,
Udostępnianie ulotek na temat uzależnień – 25 osób,
Rozmowy i pogadanki dotyczące uzależnień w klasach I-III Szkoły Podstawowej – 33
osoby,
Spektakl profilaktyczny „Supełki, strachy z szafy” oddział przedszkolny i kl. I-III Szkoły
Podstawowej – 47 osób,
Palenie nie jest normą obyczajową – godz. wychowawcza – 16 osób,
Palenie – STOP- godz. wychowawcza – 12 osób,
Wpływ uzależnień na życie człowieka – godz. wychowawcza – 8 osób,
Narkotyki szczęście czy pułapka – godz. wychowawcza – 31 osób,
Alkohol i inne substancje uzależniające – godz. wychowawcza – 12 osób,
Nałogom mówię Nie! - godz. wychowawcza – 19 osób,
Skutki palenia tytoniu – 14 osób,
zakupiono pakiet materiałów związanych z kampanią „Postaw na rodzinę”. Ulotki i
plakaty świadczące o wielkiej roli rodziny będącej podstawą zdrowego społeczeństwa
zostały rozpropagowane w palcówkach oświatowych oraz ośrodkach na terenie gminy.
prowadzona była działalność wielu świetlic wiejskich przeznaczonych przede wszystkim
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których pracowało 8 wychowawców. W
świetlicach tych prowadzona była min. działalności edukacyjna w zakresie choroby
alkoholowej i innych uzależnień, a także pomoc w odrabianiu lekcji – 150 osób.

Podsumowanie
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014, adresowany
jest do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego
wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i
wychowaniu dzieci.
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa
na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Dzięki zaangażowaniu i kompetencji pracowników służb społecznych dokonana analiza
sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego jak również przyczyn kryzysu w rodzinie pozwoliły
trafnie postawić diagnozę mającą na celu wzmocnienie i wyzwolenie zasobów tkwiących w
rodzinach, jak również pomóc rozwiązać życiowe problemy danej rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa swoje działania pomocowe oparł
na potencjale rodziny, dzięki czemu wzmocnił kompetencje społeczne i wychowawcze
rodziców, a także dzięki osobom wykwalifikowanym w zakresie wychowania, terapii i pracy
socjalnej wspierał dziecko w procesie jego socjalizacji.
Realizatorzy i partnerzy Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata
2012-2014 starały się za wszelką cenę poprawić sytuację dziecka i rodziny poprzez
systematyczną pracę na rzecz poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczenia patologii,
minimalizowania negatywnych zachowań i postępowań oraz stworzenia skutecznego systemu
wsparcia dla dziecka i jego rodziny w ramach swoich kompetencji.
Konieczne jest wsparcie rodziny naturalnej już na etapie, kiedy pojawiają się problemy.
Praca socjalna oraz wsparcie pracowników socjalnych i asystentów jest niezbędna w
rodzinach, z których dzieci zostały już umieszczone w pieczy zastępczej w celu powrotu
dzieci do rodzin biologicznych. Niezbędne jest zintegrowane współdziałanie wszystkich
instytucji działających na rzecz rodziny. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i
wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań.
Wsparcie rodziny w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lat
2012-2014, tworzyło optymalne warunki dla poprawy jakości życia dzieci i rodzin.
Wspieranie rodziny miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzice w pierwszej
kolejności zmierzali się ze swoimi problemami , wykorzystywali własne umiejętności by
przezwyciężyć kryzys.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014, podejmował
działania, które pozwoliły chronić dzieci i młodzież z terenu Gminy Widawa przed
porzuceniem, zaniedbaniem, przemocą i uzależnieniami. Działania podejmowane przez
pracowników służb społecznych poprawiły jakość życia rodzin zagrożonych ubóstwem i
innymi problemami społecznymi. Należy podkreślić, że złożenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2012-2014, nie były by zrealizowane bez
współpracy i zaangażowania pracowników służb społecznych. Kompleksowość i właściwy
dobór działań pomocowych, sprawiły że skuteczność działania i uzyskania rezultatów ww.
programu są na wysokim poziomie.

