UCHWAŁA NR XX/136/16
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2009 – 2015” w roku 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1045, poz. 1890) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163;
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427; z 2015 r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310,
poz. 1359, poz. 1607, poz. 1830) 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 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 2015.
§ 2. Raport stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XX/136/16
Rady Gminy Widawa
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Raport z realizacji i wdrażania
"Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
dla Gminy Widawa na lata 2009-2015"
w 2015 r.

Widawa 2016

WSTĘP
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata
2009 – 2015" 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 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163). Uchwałą Nr XXIII/149/08 Rady Gminy
Widawa z dnia 12 grudnia 2008 r. została wprowadzona "Aktualizacja Gminnej Strategi
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,
monitowanie i ewaluację Sekretarzowi Gminy Widawa.
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 placówki edukacyjno-oświatowe i organizacje pozarządowe.
Raport z wdrażania realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Widawa w roku 2015, 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.
Cel główny Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widawa
to:"Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Widawa, życie wolne od zagrożeń, zintegrowana
społeczność".
Cel główny Strategii przekłada się na cele strategiczne, tj.:
1. Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom;
2. Wspieranie rodzin;
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 2015, 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 2015 roku. W tym celu podmioty biorące udział we wdrożaniu i realizacji Strategii zostały
zobowiązane do przedłożenia sprawozdań z działalności w tym zakresie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość założonych zadań w 2015 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, podjętych działań, 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
Gmina Widawa/Gminny Ośrodek Staż 8 osób
Pomocy Społeczne Widawie/
Powiatowy Urząd Pracy w Łasku
2. Organizowanie specjalistycznego Gminny Ośrodek Pomocy
Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu – 125 osób
poradnictwa dla osób bezrobotnych Społecznej/Gmina Widawa
Praca socjalna pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 888 osób
oraz zagrożonych utratą pracy
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 - 7 osób fizycznych, 1 przedsiębiorca
Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości: 6 osób fizycznych, 1 przedsiębiorca
2. Wyznaczanie terenów pod
------------------------------------BRAK
inwestycje
Cel operacyjny 3
Przeciwdziałanie uzależnieniom świadczeniobiorców od instytucji pomocy społecznej
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie specjalistycznego Gminny Ośrodek Pomocy
 Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu - 125 osób
poradnictwa oraz warsztatów dla Społecznej
 Praca socjalna pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 888 osób
osób bezrobotnych oraz
zagrożonych utratą pracy
2. Prowadzenie działań
Gminny Ośrodek Pomocy
 Staż 8 osób
aktywizujących, w tym
Społecznej w Widawie/Gmina
 Prace społecznie użyteczne 12 osób
innowacyjnych form aktywizacji i Widawa/Powiatowy Urząd Pracy  Roboty publiczne 3 osoby
szkoleń
 Prace interwencyjne 1 osoba
Cel operacyjny 4
Rozwój przedsiębiorczości, w szczególności związanej z wykorzystaniem walorów krajoznawczych
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Propagowanie idei rozwoju
Gmina Widawa/Stowarzyszenie
 Zorganizowanie 2 spotkań promujących quest „Historia Widawy legendą pisana”

Ikar/ Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie/PTTK
Zduńska Wola
2. Rozwój agroturystyki
--------------------------------------- BRAK
3. Szkolenia, kursy mające na celu Gmina Widawa/Stowarzyszenie  Udział w ogólnopolskim szkoleniu dla organizacji pozarządowych z terenów wiejskich
uzyskanie nowych kwalifikacji Ikar/ Lokalna Grupa Działania
Maróz 2015
„Dolina rzeki Grabi”
Cel strategiczny 2
Wspieranie rodzin
Cel operacyjny 1
Działania na rzecz umocnienia rodziny
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Zaspokajanie potrzeb
Gmina Widawa
 Przyznanie lokalu komunalnego dla 4 osobowej rodziny.
mieszkaniowych najsłabszych
grup społecznych
Cel operacyjny 2
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Tworzenie pozalekcyjnych
Zespół Szkół w Chociwiu
 Koło ekologiczne - 20 osób
klubów zainteresowań, kół
 Koło polonistyczne - 4 osoby
zainteresowań
 Koło historyczne - 12 osób
 Koło j. angielskiego - 4 osoby I-VI 2015 r.
 SKS dla gimnazjum - 14 osób
 Koło piłki siatkowej - szkoła podstawowa - 12 osób I-VI 2015 r.
 Koło sportowe - 12 osób
 Zajęcia przygotowujące do konkursu „Papież Słowianin” 5 osób
 Koło j. niemieckiego - 12 osób I-VI 2015 r.
 Podstawy przedsiębiorczości - 10 osób, I – 2015 r. 4 osoby
gminy w oparciu o walory
turystyczne

Szkoła Podstawowa w Ochlach

 Koło polonistyczne - 16 dzieci
 Koło matematyczne - 16 dzieci
 Koło przyrodnicze - 7 dzieci
 Chór szkolny - 14 dzieci

 Zajęcia wyrównawcze - 2 dzieci
 Gry i zabawy ogólnorozwojowe - 5 dzieci
 Koło dziennikarskie -17 osób
 Koło plastyczne - 18 osób
 Szkolne Koło Caritas - 23 osoby
 Zajęcia sportowe, gry zespołowe - 25 osób
 Zajęcia sportowe z piłki siatkowej - 20 osób
 Zajęcia sportowe z piłki ręcznej - 20 osób
Zespół Szkół w Chociwiu/Zespół  Gminne zawody sportowe, biegi przełajowe - 14 osób
Szkół w Widawie/Powiat Łaski  Gminne zawody w piłkę siatkową - 36 osób
 X Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku - 16 osób
 Zawody w piłkę siatkową - 23 osoby
 Turniej „Gimnazjada” - 24 osoby
 Gminne zawody SP - czwórbój lekkoatletyczny- 12 osób
 Gminne zawody w piłkę koszykową - 13 osób
Zespół Szkół w Widawie

2. Organizowanie turniejów
sportowych

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

Szkoła Podstawowa w Ochlach/
UKS w Widawie, SZS w Łasku

 Udział uczniów w zawodach i turniejach sportowych

UKS „Libero” Widawa/Zespół
Szkół w Widawie

 Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej chłopców szk. podst.- 50 osób
 Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt szk. podst.- 60 osób
 Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 80 osób
 Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum – 50 osób
 Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum – 30 osób
 Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w: piłce ręcznej – 60 osób, piłce nożnej - 60
osób, koszykówce - 60 osób, siatkówce - 60 osób, biegach przełajowych - 60 osób,
czwórboju lekkoatletycznym - 60 osób
 Wyjazd na bezpłatne kolonie - ośrodek rekreacyjny - 1 osoba
 Wypoczynek zimowy bezpłatny dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS - 6 osób

Łódzkie Kuratorium Oświaty
KRUS

Szkoła Podstawowa w
 Udział uczniów w zimowych i letnich formach wypoczynku:
Ochlach/UKS w Widawie,
- Obóz rekreacyjno - sportowy w Darłowie nad morzem (2 dzieci)
GKRP w Widawie, KO w Łodzi
- Półkolonie w Brzykowie (1 dziecko)

UKS „Libero” Widawa/ KO w
Łodzi

4. Rozszerzenie oferty sportowo –
rekreacyjnej

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Widawie
Zespół Szkół w Chociwiu

- Kolonie w Sianożętach nad morzem (1 dziecko)
 Obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie w woj. zachodniopomorskim - 40 osób
 Letni wypoczynek - laureatek konkursu wiedzy o Janie Pawle II - 2 osoby

 Budowa placu zabaw w celu urozmaicenia dzieciom zabawy na świeżym powietrzu
 Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka - cała szkoła około 163 osoby
 Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” - cała szkoła + rodzice + nauczyciele
 Udział uczniów w szkolnych kołach sportowych – ok. 34 osoby
 Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej SKRA Bełchatów-Jastrzębski Węgiel - 30 osób
 Udział w programie „Mały Mistrz”- 37 osób

Szkoła Podstawowa w Ochlach

 Szkolne Koło Sportowe- wyjazd na basen, lodowisko, zawody i turnieje sportowe.
Osiągnięcia:
- I miejsce w piłce koszykowej dziewcząt,
- I miejsce w piłce nożnej dziewcząt,
- I miejsce uczennicy w indywidualnych biegach przełajowych,
- III miejsce uczennicy w indywidualnych biegach przełajowych,
- I miejsce uczennicy w czwórboju lekkoatletycznym,
- I miejsce w piłce ręcznej chłopców,
- I miejsce w piłce koszykowej chłopców,
- I miejsce w piłce siatkowej chłopców,
- III miejsce ucznia w indywidualnych biegach przełajowych,
- II miejsce ucznia w czwórboju lekkoatletycznym.
Po podsumowaniu wyników Mistrzostw Gminy Widawa uczniowie naszej szkoły zdobyli
pierwsze miejsce w łącznej klasyfikacji szkół.
Trójka uczniów reprezentowała szkołę w X Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II, na
którym uczennica zdobyła 5 miejsce.
Uczennica wzięła również udział w mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych, na
których zdobyła 6 miejsce.

Zespół Szkół w Widawie/UKS

 SKS szkoła podstawowa - 25 osób

„Libero” Widawa/MOS w Łasku  SKS gimnazjum - 20 osób
 Weekendowa Liga Piłki Siatkowej -100 osób
 Sekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum - 20 osób
 Sekcja piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum - 20 osób
UKS „Libero” Widawa/ MOS w
Łasku/ Zespół Szkół w Widawie
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Widawie

 SKS szkoła podstawowa - 20 osób
 SKS gimnazjum - 20 osób
 Weekendowa Liga Piłki Siatkowej - 100 osób
 Sekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum - 20 osób
 Sekcja piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum - 20 osób
 Zakup sprzętu sportowego na potrzeby młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego
 „Dmuchany plac zabaw” w okresie ferii zimowych i letnich

Cel operacyjny 3
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie spotkań,
Zespół Szkół w Chociwiu/
 „Uzależnieniom mówimy stop” - zajęcia profilaktyczne w formie prezentacji
pogadanek na temat uzależnień GKRPA w Widawie
multimedialnej - 40 osób
PPP w Łasku
 „Jestem asertywny”- zajęcia profilaktyczne (świetlicowe), kształcenie właściwej postawy
wobec zagrożeń - 15 osób
 Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów kl. IV-VI i I-III diagnozującego
problem różnorodnych uzależnień – ok. 83 osoby
 Pedagogizacja podczas zebrania z rodzicami nt. „Kiedy warto skorzystać z pomocy” – ok.
60 osób
 Pedagogizacja rodziców podczas zebrania ogólnego w ramach Kampanii Edukacyjnej
„Dopalaczom stop- wybieramy zdrowie” – ok. 50 osób
 „Co to jest uzależnienie” – wypowiedzi słowno-plastyczne - 21 osób
Szkoła Podstawowa w Ochlach/  Pogadanki na godzinach wychowawczych nt. uzależnienia od narkotyków, papierosów i
alkoholu
Wychowawcy, Pedagog szkolny
Zespół Szkół w Widawie
 Zajęcia z wychowawcami i pedagogiem nt. tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy - 100
Gminna Komisja Rozwiązywania osób
Problemów Alkoholowych w
 Pogadanki na temat uzależnień na godzinach wychowawczych w ZSZ - 24 osób.

Widawie

2. Organizowanie konkursów,
festynów promujących życie w
trzeźwości

Zespół Szkół w Chociwiu
GKRPA w Widawie
Szkoła Podstawowa w Ochlach/
Rodzice uczniów

 Spotkania z pielęgniarką - 411 osób
 Spotkania z policjantem - 100 osób
 Pogadanka psychologa z młodzieżą gimnazjalną na temat uzależnień.
 Udział w konkursie plastycznym dot. uzależnień zorganizowanym przez GKRPA - 20 osób
 Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka

 Konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki uzależnień pod nazwą „Wolni od uzależnień Zespół Szkół w Widawie/GKRPA uzależnieni od życia”- 96 osób

3. Organizowanie działań
zwiększających dostępność
terapeutyczną i rehabilitacyjną
dla osób uzależnionych i
współuzależnionych
4. Opracowanie i wdrażanie programów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

 Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży oraz Konkursu dla różnych grup
Gminna Komisja Rozwiązywania wiekowych ”Na najładniejszą pisankę”
 Spektakl „Marzenia się spełniają”
Problemów Alkoholowych
 Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień
 Współorganizacja festynów rodzinnych
Pedagog szkolny
 Pomoc i wsparcie dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/PSSE Łask Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Widawie

 Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu - 125 osób
 Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego -11 grup roboczych, 17
„Niebieskich Kart”
 Realizacja programu pt. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”
 Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 13 członków
 Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 21 rodzin, 2 asystentów

Cel operacyjny 4
Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Utworzenie klubów seniora
Gmina Widawa/Środowiskowy  Uroczystość Jubileuszu „Złotych Godów” - 73 osoby
Dom Samopomocy w Dąbrowie  Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych - 30 osób
Widawskiej/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Widawie
2. Zapewnienie osobom
Gminna Biblioteka Publiczna w
Umożliwienie osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym korzystania z zasobów
niepełnosprawnym możliwości Widawie
bibliotecznych dostarczając książki do miejsca zamieszkania - 20 osób.

udziału w życiu publicznym

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej

 Wycieczka do Częstochowy, wzięło udział 17 uczestników ŚDS, 4 opiekunów.
 Udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w GOK w Widawie. Występ grupy
teatralnej ŚDS ,,Dąb” pt. ,,Świat bajek”. Uczestniczyło 11 osób, wystąpiło 8 osób i 3
opiekunów.
 Wyjazd do kina Helios do Bełchatowa na film pt.,, Bóg nie umarł”(19 osób, 8 opiekunów).
 Zorganizowano Śniadanie Wielkanocne dla uczestników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej (45
uczestników, pracownicy i zaproszeni goście łącznie 70 osób.
 Udział w plastyczno-hafciarskim konkursie III Międzygminnym ,,Igłą malowane”
organizowanym przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie (2 uczestniczki zostały
wyróżnione).
 Udział w V konkursie na ,,Najładniejszą pisankę wielkanocną” organizowanym przez GOK
i GKRPA pod patronatem Wójta Gminy Widawa. Uczestniczyły 4 osoby w tym 2 osoby
wyróżnione.
 Uczestnictwo w mszy świętej w Wielką Środę w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
w Widawie oraz w pokazie sztuki wystawianej przez teatr śląski pt. ,,Pasja” (14 osób, 2
opiekunów).
 Udział w konkursie ,,Lady D. im. Krystyny Bochenek” w kategorii ,,Kultura i sztuka’’ oraz
w gali wręczenia nagród w Łodzi w Teatrze Muzycznym (1 uczestniczka i 3 opiekunów).
 Wyjazd do Biblioteki Publicznej w Widawie na spotkanie z autorką i edytorką antologii
cytatów Jolantą Szwalbe (uczestniczyło 12 osób wraz z opiekunem).
 Udział w imprezie ,,Rodzina jest ok” organizowanym przez Dom Kultury w Widawie.
Występ teatralny uczestników ,,Czerwony kapturek”. Wzięło udział 11 uczestników z
opiekunem.
 Wyjazd na imprezę integracyjną organizowaną przez ŚDS w Aleksandrowie Łódzkim.
Prezentacja prac plastycznych, udział w konkurencjach sportowych. Wzięło udział: 18 osób
i 3 opiekunów.
 Zorganizowanie imprezy w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej pt. „Razem dla
niepełnosprawnych’’ przy współfinansowaniu ze środków PFRON. Uczestniczyły placówki:
ŚDS Strobin, Sędziejowice, Łask, DPS Przatówek, DPS Zduńska Wola, wraz z
uczestnikami, opiekunami, gośćmi (120 osób). Odbyły się konkurencje artystyczne oraz
sportowe.
 Udział w XVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ,,Integracja

3. Likwidacja barier
Gmina Widawa/SPZPOZ w
architektonicznych dla osób
Widawie/GOPS Widawa
niepełnosprawnych
Cel operacyjny 5
Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów

Sędziejowice 2015 r.” organizowanym przez ŚDS Sędziejowice, 3 uczestników wystąpiło z
utworem muzycznym, 3 uczestników brało udział w konkurencjach sportowych, 7
uczestników ŚDS.
 Wyjazd na Megadyskotekę w Białej koło Wielunia organizowanej przez ŚDS Osiek (17
osób, 2 opiekunów).
 Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego oraz do Spały przy współfinansowaniu ze
środków PFRON (43 osoby wraz z opiekunami).
 Udział w Gminnych Dożynkach w Restarzewie. Prezentacja prac wykonywanych w ŚDS.
Udział w konkursie na przyśpiewkę dożynkową. W dożynkach wzięło udział 12
uczestników wraz z 2 opiekunami.
 Wycieczka do Lichenia. Brało udział 43 osoby wraz z ich rodzinami oraz opiekunami.
 Udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez ŚDS Strobin. Występ teatralny
uczestników ,,Nasz baśniowy świat”- Muminki. Wzięło udział 6 uczestników z 2
opiekunami.
 Uczestnictwo w wernisażu w DK w Łasku ,,W świecie zwierząt” organizowanym przez
ŚDS w Łasku. W tym konkursie 2 uczestników prezentowało własne prace, a pozostałe 8
osób obejrzało wystawę plastyczną wraz z 2 opiekunami.
 Wsparcie ŚDS Balu Charytatywnego organizowanego przez GOPS w Widawie na rzecz
sprzętu dla chorego dziecka poprzez wykonanie prac na ten cel i przekazanie ich na
licytację.
 Wyjazd na imprezę integracyjną organizowaną przez ŚDS w Aleksandrowie Łódzkim.
Wzięło udział 17 osób niepełnosprawnych wraz z 3 opiekunami, gdzie został
zaprezentowany występ artystyczny pt. ,,Do nieba do piekła”.
 Udział w Balu Andrzejkowym w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli (3
uczestników) wraz z opiekunem.
 W ŚDS w Dąbrowie Widawskiej odbyło się spotkanie opłatkowe dla niepełno-sprawnych z
ŚDS oraz osób samotnych z terenu gminy Widawa oraz zaproszeni goście i pracownicy ŚDS i
GOPS w Widawie. Wzięło udział łącznie 85 osób.
Organizacja 1 Balu Charytatywnego na rzecz niepełnosprawnego dziecka. Łącznie zebrano
37.382,00 zł. Kwota zebranych środków pozwoli rodzicom chłopca na zakup dla niego
urządzenia NF-WALKER, całkowity koszt zakupu wynosi 32.000 zł.

Podjęte działania
1. Zwiększenie dostępności
specjalistycznych usług
medycznych

Realizatorzy/Partnerzy
SPZPOZ w Widawie

2. Edukacja w zakresie zdrowego
stylu życia

Zespół Szkół w Chociwiu
Urząd Miejski w Łasku
PSSE w Łasku
KPP w Łasku

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Kardiolog (190 pacjentów), Psychiatra (272 pacjentów), Lekarz rehabilitacji (339
pacjentów), Endokrynolog (132 pacjentów)
Prywatne gabinety lekarskie: USG (540 pacjentów), Ortopeda - (383 pacjentów), Urolog
(217 pacjentów)
 Bezpłatne badania słuchu przez AT-MED Aparaty Słuchowe Tomasz Galowicz (2 x w
miesiącu)
 Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (2 x w roku)
 Bezpłatne badania wzroku (2 x w roku)
 Odpłatne badania na osteoporozę (2 x w roku)
 Ilość deklaracji do lekarza POZ - 5530, pielęgniarki środowiskowej – 5766, położnej 3250, pielęgniarka szkolna - 611
 Porady lekarza POZ – 35.836, wizyty pielęgniarskie- - 1860
 Pogadanki z pielęgniarką - około 163 osoby
 Przeprowadzenie bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji
12 programów edukacyjnych:
„Trzymaj formę”, „Zadbaj o swoje płuca”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie
proszę”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Ratujemy, uczymy ratować”, „Szklanka mleka”, „Szkoła
bez przemocy”, „Aktywni żyją dłużej”, ”Mam kota na punkcie mleka” „Mały Mistrz”,
„Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”
Udział w różnych konkursach promujących zdrowy styl życia np.:
 „Nie palimy nikotyny, wolimy witaminy” - 3 osoby
 „Ratujemy nasze serca” - 12 osób
Liczne rozmowy, pogadanki nt. dbania o własne zdrowie – cała szkoła – ok 157 osób np.:
 „ABC racjonalnego odżywiania się”
 „ Jak należy dbać o własne zdrowie”
 „ Co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
 „Zasady prawidłowego żywienia”
 „Jadłospis a zdrowie”
 „Wpływ żywienia na pamięć, koncentrację i urodę”
 „Bo o to chodzi by ruch Ci nie szkodził”
 „Dlaczego warto się odżywiać”

 „Na czym polega rozwój emocjonalny człowieka”
 „Stres jego przyczyny i wpływ na funkcjonowanie organizmu”
 Wykonywanie ilustracji promujących zdrowy styl życia - ok 20 osób
 Wykonywanie zdrowych kanapek w ramach programu „Trzymaj formę”- 82 osoby
 Układanie haseł antynikotynowych - 10 osób
 Pedagogizacja rodziców podczas zebrania ogólnego w ramach Kampanii Edukacyjnej
„Dopalaczom stop - wybieramy zdrowie” ok 50 osób
 Pedagogizacja podczas zebrania z rodzicami nt. „Kiedy warto skorzystać z pomocy”
 Cykl zajęć poświęconych dbaniu o zdrowie - ok 25 osób
 Cykl zajęć ukazujących wartości płynące ze spożywania mleka - ok. 25 osób
 Regularność spożywania posiłków - rozmowy, dyskusje
 Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie wspólnie II
śniadania
 Zajęcia na ścieżce dydaktycznej w Klukach (zajęcia terenowe w lesie) 34 osoby
 Realizacja programów :,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Nie pal przy mnie proszę”, ,,Zadbaj
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/PSSE Łask MEN i KO w o swoje płuca”, ,,Trzymaj formę”
Łodzi
 Udział w akcji pt. ,,Szklanka mleka”, ,,Mam kota na punkcie mleka”.
Programy edukacyjne:
 Trzymaj formę - 48 osób
 Żyj smacznie i zdrowo - 90 osób
 Nie pal przy mnie, proszę - 52 osób
 Zadbaj o swoje płuca - 11 osób
 Znajdź właściwe rozwiązanie - 48 osób
Zespół Szkół w Widawie/PSSE/
Starostwo Powiatowe/KPP w
Łasku Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

 Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie” 48 osób
 Festiwalu Piosenki dotyczący problematyki palenia tytoniu pt.: „Ratujmy nasze serca” - 6 osób
 Spotkanie z policjantem, na którym poruszony był problem dopalaczy - 66 osób
 Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez ulotki dotyczące szkodliwości narkotyków,
choroby alkoholowej, dopalaczy
 Pogadanka psychologa – terapeuty na temat uzależnień i działań promujący zdrowy styl życia

3. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i Gmina Widawa/SPZPOZ w
opracowanie programu ich
Widawie
realizacji
SPZPOZ w Widawie
4. Zorganizowanie pomocy
Szkoła Podstawowa w Ochlach
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
Gminna Komisja Rozwiązywania
środowiskowych
Problemów Alkoholowych w
Widawie
3. Utworzenie grup wsparcia dla
Gminna Komisja Rozwiązywania
osób uzależnionych i ich rodzin Problemów Alkoholowych w
Widawie/Gminny Zespół
Interdyscyplinarny w Widawie

 Prenumerata miesięcznika „Świat problemów”
Program zdrowotny ZDROWA GMINA
 Wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa (389 osób)
 Profilaktyka raka szyjki macicy kobiet z terenu Gminy Widawa (29 osoby)
 Program z zakresu profilaktyki gruźlicy (38 osób)
 Program z zakresu profilaktyki układu krążenia (6 osób)
 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniami i opiniami
PPP w Łasku oraz ich rodzin.
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
BRAK
 Prowadzenie świetlic, z których korzystają dzieci i młodzież, a zajęcia mają być alternatywą
od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie zorganizowała 10
posiedzeń, 61 zaproszeń
 Przeprowadzono 16 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi, bądź
współuzależnionymi
 2 osoby zostały skierowane na badania do biegłego sądowego celem wydania opinii w
prawie uzależnień od alkoholu
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie wysłała 2 wnioski
do Sądu celem objęcia zamkniętym leczeniem odwykowym
 Zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych
działających w Dubiu, Konopnicy lub Łasku
 Porady psychologów udzielane w punkcie konsultacyjno- terapeutycznym w Widawie- 80 osób
 Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie – 11 grup roboczych, 17 „Niebieskich Kart”
 Zakończono procedurę „Niebieskich Kart” w 9 rodzinach.
 Zorganizowano posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie
4. Utworzenie Punktu Poradnictwa Gminna Komisja Rozwiązywania  Bezpłatne porady radcy prawnego, 2 x w miesiącu 125 osób

Problemów Alkoholowych w
Widawie/Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Widawie
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zespół Szkół w
Chociwiu/GKRPA w Widawie
PPP w Łasku
Specjalistycznego

6. Redukcja społecznych skutków
bezrobocia

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Widawie/Gmina
Widawa

 Punkt konsultacyjno - terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych - 1 psycholog, 2 razy w
tygodniu
 Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu i innych środków odurzających na
organizm człowieka oraz zachowania uzależnionego od niego – cała szkoła
 Działanie etanolu na organizm człowieka – 26 osób
 Prezentacja multimedialna zawierająca informację przyczynach i skutkach zażywania
alkoholu – 40 osób
 To co na tamtej stronie – pogadanka , burza mózgów – 17 osób
 Wykonywanie prac plastycznych promujących życie w trzeźwości – 25 osób
 Udostępnienie uczniom broszurek zawierających informacje negatywnych skutkach picia
alkoholu – 26 osób
 Nauka zachowań asertywnych - ćwiczenia, rozmowy - 47 osób
 Wpływ alkoholu na zdrowie młodego człowieka - 21 osób
 Liczne rozmowy, pogadanki nt. „Unikania zagrożeń” oraz dbania własne zdrowie” - cała szkoła
 Dbamy o własny wygląd i zdrowie pogadanka - 10 osób
 Udział w konkursie gminnym pt. „Wolni od uzależnień, uzależnieni od życia” - 20 osób
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015, 383 rodziny, 859 osób
 Realizacja programu Maluch - 1 dzienny opiekun, 3 miejsca opieki
 Pomoc rzeczowa i finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie - 455 osób
 Program” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 235
 Pomoc niepieniężna, poradnictwo pracownika socjalnego – 888 osób
 „Pomagając innym pomagamy sobie”- 13 beneficjentów, 43 osoby w rodzinie
 Prace społecznie użyteczne – 12 osób
 Roboty publiczne - 3 osoby
 Prace interwencyjne- 1 osoba
 Staże – 8 osób
 Ogólnopolska Akcja ”Szlachetna Paczka” - 2 rodziny
 Akcja pod nazwą: „Gwiazdka dla wszystkich dzieci” - 6 paczek dla rodzin z dziećmi
 Realizacja projektu pn.” Zapewnienie dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym mieszkańców gminy Widawa - 100 osób, 100 komputerów

Cel strategiczny 3
Rozwój kultury, sportu i rekreacji
Cel operacyjny 1
Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie imprez, wystaw Zespół Szkół w Chociwiu/Gmina  Udział uczniów w wystawie eksperymentalnej prowadzonej przez pracowników Centrum
plastycznych
Burzenin
Nauki Kopernik - 27 osób
Szkoła Podstawowa w Ochlach

 Organizowanie uroczystości szkolnych: Sprzątanie świata, Święto Edukacji Narodowej,
Pasowanie uczniów kl. I, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia szkolna,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Wielkanoc,
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Święto
Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu.

Gminna Biblioteka Publiczna w
Widawie

 Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i biblioteki
 „Umiej cieszyć się życiem”- spotkanie z Jolantą Szwalbe autorką antologii, wydawcą
 Tydzień Czytania Dzieciom - „Cała Polska czyta w bibliotekach” głośne czytanie a
zarazem słuchanie bajek i wierszy
 „W świecie niezapomnianych bajek” z Okazji Dnia Dziecka dzieci uczestniczyły w
zajęciach plastycznych
 Wystawa pt.„ Książka na wakacje”, „Lato” ekspozycja prac wykonanych przez dzieci oraz
wystawka książek Jana Brzechwy w związku z 115 rocznicą urodzin poety
 Akcja „Narodowe Czytanie”- wspólne czytanie fragmentów „Lalki” Bolesława Prusa.
Wystawka związana z życiem i twórczością pisarza - Bolesława Prusa.
 Międzynarodowy Dzień Czytania Bajek - wystawka oraz czytanie wybranych bajek
 „Spotkanie z książką w barwach jesieni”- zagadki i kolorowanki
 „Narodowe Święto Niepodległości”- wystawka upamiętniająca odzyskanie przez Polskę
Niepodległości w 1918 roku
 Spotkanie autorskie z Panem Wiesławem Drabikiem, autorem książeczek wierszowanych,
pełnych humoru
 Mini wystawy – gazetki na temat pisarzy polskich i obcych
 Wystawki związane z porą roku,
 Wystawy i imprezy okolicznościowe Dnia Kobiet, Walentynek, Świąt Wielkanocnych,
Świąt Bożego Narodzenia

Gminny Ośrodek
Kultury/Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
alkoholowych/Gmina Widawa/
Parafie z Gminy Widawa/Szkoły
Podstawowe: Widawa/Parafia
Widawa/sołectwa/Zarząd
Powiatowy i Gminny PSL

Zespół Szkół w Chociwiu

 Zorganizowanie 9 wystaw: malarstwa, gobelinów, rysunku satyrycznego, ceramiki (w tym
1 międzynarodowa)
 Realizacja projektu „Tajniki ceramiki” (przeprowadzono 40 h warsztatów ceramicznych,
pokaz plenerowego wypały RAKU, wystawa prac ceramicznych)
 Wyjazdy do kina – 169 osób
 Wyjazd do Biskupina 34 osoby
 Wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego dzieci, rodzice 22 osoby
 Wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego/fabryka bombek - 67 osób
 Wyjazdy do teatru – 109 osób

Szkoła Podstawowa w Ochlach/
Rada Rodziców

 Wyjazdy do kina – Łódź, Bełchatów
 Wyjazdy do teatru – Łódź

Zespół Szkół w Widawie

 Wyjazdy do kina/teatru - 380 osób

Gminny Ośrodek Kultury

 Zorganizowanie wyjazdu do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę „Hotel Minister” - 20
osób

Stowarzyszenie IKAR Widawa

2. Organizowanie wyjazdów do
kina, teatru

 Ogłoszenie konkursu i zorganizowanie wystawy prac plastycznych „Na najładniejszą
pisankę” – na konkurs wpłynęło 232 prac, 155 autorów, wystawę zwiedziło ok. 250 osób
 Ogłoszenie konkursu i zorganizowanie ekspozycji w konkursie „Na najpiękniejszy stół
wielkanocny” - w konkursie wzięły udział 2 sołectwa + Rada Rodziców Społecznej Szkoły
Podstawowej w Restarzewie oraz GOK, wystawę zwiedziło ok. 110 osób
 Udział dzieci w warsztatach plastycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury,
6 warsztatów, 120 dzieci
 Zorganizowanie koncertu chóru ANGELICUS z Białorusi - ok. 250 osób
 Zorganizowanie DOŻYNEK GMINNYCH 2015 - ok. 900 osób
 Zorganizowanie imprezy folklorystycznej pn. „Oj dana, dana, Kasia za Jasia będzie
wydana” – ok. 300 osób
 Zorganizowanie obchodów święta Ludowego połączonego z występami artystycznymi 250 osób
 Zorganizowanie wystawy fotografii Agaty Kapiczyńskiej - studentki ASP we Wrocławiu 85 osób
 Zorganizowanie wystawy malarstwa prymitywisty Włodzimierza Karpińskiego – 90 osób

3. Prowadzenie zajęć wokalnych i
tanecznych

Szkoła Podstawowa w Ochlach

 Zajęcia chóru szkolnego (1 godz. tygodniowo)

Gminny Ośrodek Kultury

4. Organizowanie kół
zainteresowań

Zespół Szkół w Chociwiu

 Prowadzenie kółka wokalno-tanecznego „WESOŁE NUTKI” 32 osoby
 Nauka gry na instrumentach muzycznych - 6 osób
 Prowadzenie zajęć orkiestry dętej - 25 osób
 Nauka śpiewu - 12 osób
 Prowadzenie Zespołu Śpiewaczego „Widawianie”- 12 osób
 Prowadzenie zajęć grupy teatralnej „TACY SAMI” – 14 osób
 Prowadzenie zajęć grupy wokalnej „PracującyRazem” - 5 osób
 Prowadzenie zajęć kółka plastycznego - 10 osób, prowadzenie zajęć grupy tańca Strit
Dance - 65 osób
 Koło ekologiczne - 20 osób
 Koło polonistyczne - 4 osoby
 Koło historyczne – 12 osób
 Koło j. angielskiego – 4 osoby, I-VI 2015 r.
 SKS dla gimnazjum – 14 osób, I-VI 2015 r .
 Koło piłki siatkowej- szk. podstawowa - 12 osób, I-VI 2015 r.
 Koło sportowe – 12 osób

Szkoła Podstawowa w Ochlach/
Bank PKO BP w Łasku

 Zajęcia przygotowujące do konkursu „Papież Słowianin” - 5 osób
 Koło j. niemieckiego - 12 osób, I-VI 2015r.
 Podstawy przedsiębiorczości - 10 osób, I.2015 r.
 Koło polonistyczne - 16 dzieci
 Koło matematyczne - 16 dzieci
 Koło przyrodnicze - 7 dzieci
 Chór szkolny - 14 dzieci
 Zajęcia wyrównawcze - 2 dzieci
 Gry i zabawy ogólnorozwojowe - 5 dzieci
 SKO - 40 dzieci

Zespół Szkół w Widawie

 Koło dziennikarskie - 17 osób
 Koło plastyczne - 18 osób
 Szkolne Koło Caritas - 23 osoby

 Zajęcia sportowe, gry zespołowe - 25 osób
 Zajęcia sportowe z piłki siatkowej - 20 osób
 Zajęcia sportowe z piłki ręcznej - 20 osób
Gminny Ośrodek Kultury w Widawie  - utworzenie grupy Zumba - 36 osób
Cel operacyjny 2
Polepszenie oferty edukacyjnej
Podjęte działania
1. Wspieranie dzieci i młodzieży
utalentowanej

Realizatorzy/Partnerzy
Zespół Szkół w Chociwiu

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce – 6 osób
 Udział w Turnieju informatycznym - 2 osoby
 Konkursy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 23 osoby
 Konkursy Kuratoryjne - 26 osób
 Konkurs „Papież Słowianin” - 5 osób
 Konkurs Ogólnopolski o Błogosławionym Bolesławie Lament 3 osoby
 Konkurs literacki nt. ideałów wielkiego Polaka – rozwijanie talentów - 4 osoby
 Konkursy recytatorskie - 5 osób
 Konkurs regionalny z języka angielskiego - 1 osoba
 Udział w pozostałych konkursach - ok 126 osób
 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów koła - około 115 osób
 Tworzenie własnych konkursów np.:
„Cztery pory roku”, „Ekologiczna Choinka”, „Człowiek pierwotny nie taki nie znany”
 Przedstawienie oferty sportowo-rekreacyjnej naszego regionu
 Zachęcanie do rozwijania talentów sportowych w klubie „Astoria-Szczerców” - 2 osoby

Szkoła Podstawowa w Ochlach/
Rodzice

Zajęcia chóru szkolnego pn. ,,Nadzieja”
 wyjazdy dzieci na konkursy i festiwale
 występy chóru na uroczystościach gminnych

Szkoła Podstawowa w Ochlach

Udział uczniów w konkursach - osiągnięcia:
 II miejsce w kategorii zespołów wokalnych szkół podstawowych na XIII Festiwalu Kolęd i
Pastorałek w Buczku,
 wyróżnienie w kategorii zespołów wokalnych szkół podstawowych na V Festiwalu
Piosenki Dziecięcej w Buczku,

 II miejsce uczennicy w kategorii solistów V Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Buczku oraz
wyróżnienie na XIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Buczku
2. Wprowadzanie zachęt,
motywowanie do nauki

Zespół Szkół w Widawie
Zespół Szkół w Chociwiu
PPP w Łasku
Gmina Widawa

 Koła rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów - 50 osób
 Dofinansowanie do podręczników „Wyprawka szkolna” - 7 osób
 Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za dobre wyniki w nauce - 6 osób
 Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu
 Regulamin Oceniania Zachowania
 Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych bądź wyszukiwanie
dodatkowych informacji na różne zajęcia
 Wykonanie projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum 14 osób
 Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych
 Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy nt. Pracy nad poprawą wyników w
nauce oraz własnym zachowaniem - wg potrzeb, cała szkoła
 Warsztaty dot. rozwijania samowiedzy i świadomości własnego potencjału w aspekcie
dalszej drogi kształcenia - 26 osób
 Wykorzystywanie atrakcyjnych środków dydaktycznych pozyskanych w ramach
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2015- edukacja
włączająca
 Doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje wydawnicze w ramach Rządowego
programu „Książki naszych marzeń”

Wójt Gminy Widawa

 Przyznanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i
zachowaniu - 62 osoby

Cel operacyjny 3
Upowszechnianie dziedzictwa narodowego i tradycji
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Poznawanie regionu i
Zespół Szkół w Chociwiu
kultywowanie jego tradycji

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Przegląd kolęd –„Widawskie kolędowanie” - 14 osób
 Wielkanoc – Misterium Paschalne - cała szkoła 163 osoby + pracownicy szkoły + rodzice
 Jasełka Bożonarodzeniowe – cała szkoła 157 osób + pracownicy szkoły + rodzice
 Żywa lekcja historii - starożytna Grecja - cała szkoła
 Udział Pocztu Sztandarowego i grupy ministrantów w Odpuście Św. Andrzeja - 17 osób

 Udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości – 16 osób
 Udział Pocztu Sztandarowego w Obchodach Dnia Edukacji Narodowej - 9 osób
 Obstawienie liturgii, przygotowanie oprawy Mszy Świętej podczas uroczystości
kościelnych - 10 osób
 Udział w konkursie na najpiękniejsza pisankę - 36 osób
 Udział w uroczystości Mszy Świętej z Symbolami Świętych Dni Młodzieży 2016 w
kościele w Szczercowie - 9 osób
 Zajęcia na ścieżce dydaktycznej w Klukach (zajęcia terenowe w lesie) - 34 osoby
 Spotkanie z wędkarzami w ramach zajęć w ekopracowni
Pogadanki i rozmowy:
 Atrakcyjność mojej miejscowości - 20 osób
 Produkty i potrawy regionalne źródłem informacji o mieszkańcach, i tradycjach danego
regionu - 17 osób
 Ciekawe miejsca w naszej okolicy - 7 osób
 Pamiątki i tradycje rodzinne - 10 osób
 Ciekawe miejsca w naszej okolicy - 7 osób
 Tradycje i zwyczaje naszego regionu - 26 osób
Szkoła Podstawowa w Ochlach/  Uroczystość szkolna pt. ,,Polska Wielkanoc”
 Uroczystość szkolna pt. ,,Wigilia szkolna”.
Rada Rodziców
 W uroczystościach wzięli udział uczniowie, rodzice, władze oświatowe i sponsorzy
Zespół Szkół w Widawie

 Projekty edukacyjne - 42 osoby
 Udział w uroczystościach - 411 osób

Gminny Ośrodek Kultury/Gmina  Zorganizowanie obchodów Święta Niepodległości oraz wieczoru pieśni patriotycznej - 11
Widawa/szkoły/OSP/Gmina
listopada, ok. 500 osób
Widawa/GOK Wodzierady/Łaski  Udział grupy „PracującyRazem” w dożynkach gminno-parafialnych w Restarzewie oraz
Dom Kultury
sołecko-parafialnych w Brzykowie - 5 osób
 Udział grupy wokalnej „PracującyRazem” oraz zespołu śpiewaczego „WIDAWIANIE” w
III spotkaniu zespołów śpiewaczych pn. „Powróćmy jak za dawnych lat” w
Kwiatkowicach – 17 osób
 Udział zespołu śpiewaczego „WIDAWIANIE” oraz amatorskiej grupy teatralnej „TACY

2. Utworzenie i prowadzenie
Gminny Ośrodek Kultury
zespołu ludowego
Cel operacyjny 4
Rozwój sportu
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
1. Rozwój infrastruktury sportowo- Szkoła Podstawowa w Ochlach/
rekreacyjnej
Wójt Gminy Widawa/Urząd
Marszałkowski w Łodzi
2. Organizowanie rozgrywek
Zespół Szkół w Chociwiu
sportowych na szczeblu
gminnym

3. Popularyzacja sportu wśród
wszystkich i promocja
aktywności fizycznej

SAMI” w Biesiadzie pod Złotym Liściem w Łasku – 25 osób
 Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka – 150 osób
 Zorganizowanie festynu rodzinnego „Niedziela z Rodziną” - 350 osób
 Zorganizowanie imprezy folklorystycznej Noc Świętojańska 2015 - ok. 450 osób
 Zorganizowanie powtórki imprezy folklorystycznej „Oj dana, dana, Kasia za Jasia będzie
wydana”, przedstawiającej obrzęd weselny na dawnej wsi - ok. 320 osób
 Prowadzenie zespołu śpiewaczego „WIDAWIANIE” – 12 osób

Działania/Osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
 Pozyskanie sprzętu sportowego w ramach realizacji programu ,,Mały Mistrz”,
wybudowanie ,,Placu Zabaw” dla dzieci z projektu unijnego
 Gminne zawody w piłkę koszykową - 13 osób
 Gminne zawody w piłkę ręczną - 37 osób
 Gminne zawody w piłkę siatkową - 13 osób
 Gminne zawody sportowe, biegi przełajowe - 14 osób
 Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny - 12 osób

Szkoła Podstawowa w Ochlach/  Turniej piłki koszykowej chłopców
Zespół Szkół w Widawie,
 Turniej piłki ręcznej chłopców
Zespół Szkół w Chociwiu
 Turniej piłki nożnej dziewcząt
 Turniej piłki nożnej chłopców
 Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej chłopców
 Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt
Zespół Szkół w Chociwiu
 Udział w X Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II – 18 osób
 Udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” – cała szkoła
 Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – cała szkoła + rodzice +nauczyciele
 Czynny udział w zawodach i turniejach:
 Gminne zawody w piłkę koszykową – 13 osób
 Gminne zawody w piłkę ręczną - 37 osób

 Gminne zawody w piłkę siatkową – 13 osób
 Gminne zawody sportowe – biegi przełajowe – 14 osób
 Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny- 12 osób
 Turniej „Gimnazjada” piłka nożna – 10 osób
 Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej SKRA Bełchatów- Jastrzębski Węgiel - 30 osób
 Tworzenie dodatkowych kół sportowych
 Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła około 163 osoby
Szkoła Podstawowa w
Ochlach/MEN i KO w Łodzi

 Udział w programie ,,Mały Mistrz”

UKS „Libero” Widawa/ Zespół  Udział w roli kibica w Weekendowej Lidze Piłki Siatkowej -50 osób x 14 dni
 Wyjazdy na mecze Skry Bełchatów - 60 osób
Szkół w Widawie
 Organizacja V Widawskiego Zlotu Motocyklowego - ok. 950 osób
Cel strategiczny 4
Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi
Gmina Widawa

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 Spor-  Gminny klub Sportowy „WIDAWIA”, kwota przyznanej dotacji 44.000 zł
publicznych organizacjom
towy „Widawia”/Uczniowski Klub  Uczniowski Klub Sportowy „Libero” Widawa, kwota przyznanej dotacji 6.000 zł
pozarządowym
Sportowy „Libero” Widawa/Gmin-  Gminny Klub Sportowy Chociw, kwota przyznanej dotacji 10.000 zł
ny Klub Sportowy Chociw/Klub
 Klub Sportowy „Huragan” Widawa, kwota przyznanej dotacji 18.000 zł
Sportowy „Huragan” Widawa/Lu-  Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa, kwota przyznanej dotacji 2.000 zł
dowy Zespół Sportowy Chrząstawa
2. Wspieranie tworzenia


organizacji pozarządowych
3. Pomoc organizacjom
Szkoła Podstawowa w Ochlach/  Zbiórka żywności na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących (3 paczki na Święta
pozarządowym
PCK w Łasku/MEN
Bożego Narodzenia)
 Udział w akcjach ,,Góra Grosza ” i ,,Gorączka Złota”
4. Organizowanie szkoleń dla
liderów 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
 Pozyskanie dotacji na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość- doposażenie szkoły w
podejmowanych przez gminę, a
20 komputerów i urządzenie wielofunkcyjne
związanych z organizacją życia
 Doposażenie szkoły w meble w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji
społecznego z organizacjami
ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2015 - modernizacja stołówki
pozarządowymi
 Doposażenie szkoły w meble i środki pierwszej pomocy w związku ze zwiększeniem
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2015- modernizacja gabinetu
profilaktyki zdrowotnej
 Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych w związku ze
zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2015 edukacja włączająca
 Doposażenie biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”
Cel operacyjny 3
Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców
Podjęte działania
Realizatorzy/Partnerzy
Działania/osiągnięte rezultaty/Wskaźniki
1. Organizowanie życia społeczno Gmina Widawa/Parafie Gminy
 Odpust Parafialny w Restarzewie
– kulturalnego w sołectwach na Widawa/Sołectwo Zborów i Kąty  Odpust Parafialny w Widawie
bazie budynków OSP.
 Dożynki Gminno - Parafialne w Restarzewie
 Spotkanie z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców
2. Tworzenie w Strażnicach OSP
Centrów Aktywności Lokalnej


dla mieszkańców
3. Organizowanie różnego rodzaju Prezydium Rady Rodziców
 Organizowanie dyskotek szkolnych
imprez integracyjnych,
Zespół Szkół w Chociwiu
 Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka - cała szkoła około 163 osoby.
okolicznościowych spotkań,
 Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” - cała szkoła + rodzice + nauczyciele
pikników, festynów rodzinnych
 Wielkanoc – Misterium Paschalne - cała szkoła 161 osób + pracownicy szkoły + rodzice
 Jasełka Bożonarodzeniowe - cała szkoła 157 osób + pracownicy szkoły + rodzice
 Organizacja Dnia Babci i Dziadka
Publiczne Przedszkole w
Widawie

 Spotkanie choinkowe
 Spotkanie z okazji Dnia Dziecka

 Występ w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Widawie
Szkoła Podstawowa w Ochlach/  Uroczystości szkolne: Polska Wielkanoc, Wigilia Szkolna, Dzień Kobiet, Dzień Matki,
Rada Rodziców
Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wycieczki krajoznawcze
Gminny Ośrodek Kultury/
szkoły/Gmina Widawa/Zarząd
Powiatowy i Gminny PSL

 Zorganizowanie XXII Finału WOŚP - ok. 500 osób
 Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka -150 osób
 Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Kobiet – ok. 300 osób
 Zorganizowanie powtórki imprezy folklorystycznej „Oj dana, dana, Kasia za Jasia będzie
wydana”, przedstawiającej obrzęd weselny na dawnej wsi – ok. 320 osób
 Zorganizowanie Festynu Rodzinnego pn. „NIEDZIELA Z RODZINĄ”
 Zorganizowanie obchodów święta Ludowego połączonego z występami artystycznymi 250 osób
 Zorganizowanie IV WIDAWSKICH SPOTKAŃ Z TRADYCJĄ I HISTORIĄ”
symbolizujących obchody NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

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 celów strategicznych
przyjętych 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 złożeniu 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 tym prawnego
i psychologicznego oraz pracy socjalnej. Intensywnie prowadzona praca socjalna z osobami
bezrobotnymi, przyczyniła się do kształtowania u bezrobotnych odpowiedzialności za swój los
i umiejętności przystosowania się do samodzielnego życia w obecnej rzeczywistości.
Wszystkie podejmowane działania miały na celu:
 poprawienie mobilności zawodowej mieszkańców gminy,
 podniesienie poziomu przedsiębiorczości społeczności lokalnej,
 uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych,
 stworzenie warunków do zdobycia nowych kwalifikacji,
 spadek poziomu ubustwa,
 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji,
 podniesienie kwalifikacji mieszkańców,
 poprawa adaptacyjności mieszkańców,
 wyrównanie szans edukacyjnych dzieci młodzieży.
Realizacja przyjęcia Strategii umożliwia racjonalne wykorzystanie potencjału wszystkich
partnerów w celu rozwiązania wielu problemów społecznych, w tym przeciwdziałaniu biedzie
i wykluczeniu społecznemu.
Podsumowując wdrażanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Widawa w 2015 r. Należy uznać, że przebiegało ono w stopniu dobrym. Udało się
osiągnąć większość zamierzonych celów i uzyskać pozytywne rezultaty, a przede wszystkim
udało się kontynuować działania rozpoczęte w latach poprzednich. Część działań nie została
zrealizowana z przyczyn nie zależnych od samorządu, a wywołanych ogólną sytuacją finansową
– gospodarczą w kraju.

Wykonała:
Sławomira Gibka-Słomczyńska
Emilia Owczarek

