UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016-2020” w 2016 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 i 1948) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174) w związku z pkt 4.1
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa na lata 20162020 z dnia 21 stycznia 2016 r. Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Widawa na lata 2016–2020" w 2016 roku, który stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Widawie, a także poprzez zamieszczenie jej treści
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widawa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXVIII/246/17
Rady Gminy Widawa
z dnia 30 marca 2017 r.
Raport z realizacji i wdrażania „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016 – 2020” w 2016 roku
WSTĘP
CEL STRATEGICZNY I - Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata
2016-2020 jest dokumentem strategicznym 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 Rady Gminy Widawa Nr XX/137/16 z dnia 21 stycznia
2016 r. na podstawie art. 17 ust. pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).
Realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na
lata 2016-2020 przewidziano na 5 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem
wdrażania Strategii powierzono Wójtowi Gminy Widawa, a koordynowanie, monitorowanie
i ewaluację Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
Głównymi adresatami i podmiotami Strategii są mieszkańcy Gminy Widawa. Do realizacji
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 20162020 został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Widawa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia
2016 roku Zespół Zarządzający składający się z przedstawicieli gminnych instytucji
zaangażowanych w realizację Strategii w szczególności: Urząd Gminy Widawa, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej, Gminny Ośrodek Kultury, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Widawie, Komisariat Policji w Widawie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Społecznych, Radę Gminy Widawa, Placówki Oświatowe na terenie Gminy, przedstawicieli
stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Widawa.
Głównym celem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Widawa na lata 2016-2020 to:
„Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Widawa, życie wolne od zagrożeń,
zintegrowana społeczność”.
Cel główny Strategii przedkłada 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;
5. Zabezpieczenie wysokiej jakości usług pomocy.
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Wyznaczono również cele operacyjne określone jako etapy realizacji celów strategicznych.
Niniejszy Raport stanowi opracowanie na podstawie przedłożonych danych przez Zespół
Zarządzający zawierające informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w 2016 oku,
w zakresie realizacji priorytetów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Widawa przez poszczególne instytucje zaangażowane w realizację ww. Strategii.
CEL STRATEGICZNY I - Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom.
Bezrobocie jest zjawiskiem wieloaspektowym i niezwykle złożonym. Ekonomiczny,
społeczny i polityczny jego wymiar sprawia, że walka z jego negatywnymi następstwami
staje się ogniwem łączącym różne podmioty i instytucje polityczne, społeczne i gospodarcze
zarówno o charakterze publicznym jak i prywatnym. Wśród nich elementarne znaczenie ma
polityka państwa, która – formułując prawne podstawy działań i kreśląc instytucjonalne ramy
jego funkcjonowania – określa priorytety i strategiczne cele działań na rzecz zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu. Trwały i masowy charakter bezrobocia oraz złożoność tego
zjawiska sprawia, że jego rozwiązanie nie jest w pełni możliwe w ramach grupy, którą
dotknęło zagrożenie, ale wymaga zbudowania szerokiej koalicji na rzecz zatrudnienia,
obejmującej wykształcenie prężnych mechanizmów współpracy i współdziałania
międzyresortowej i wielosektorowej, na każdym szczeblu organizacji i zarządzania.
Zespolenie środków, metod i możliwości pozwala bowiem na maksymalizację sił,
i potencjału, co w efekcie stanowi podstawę rozszerzenia działań i objęcia siłą swego
oddziaływania szerokiego zakresu problemów i zagadnień. Czynne zaangażowanie
środowiska lokalnego pozwala na dostosowanie programów i strategii do celów, potrzeb
i zasobów społeczności terytorialnej.
CELE OPERACYJNE
1. CEL 1:Wprowadzanie innowacyjnych form aktywizacji i dokształcania
mieszkańców oraz przeciwdziałanie uzależnieniom świadczeniobiorców od instytucji
pomocy społecznej poprzez:
Działanie 1 – Szkolenia, kurs.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Program PAI – Udział w programie wzięło 10 osób posiadających status osób
bezrobotnych z terenu Gminy Widawa
2. CEL 2: Wprowadzanie zachęt dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego
klimatu do rozwoju przedsiębiorczości w gminie:
Działanie 1 - Ulgi podatkowe.
URZĄD GMINY WIDAWA
Realizatorem ulg podatkowych jest Urząd Gminy w Widawie, który za cel obrał
umorzenie podatku od nieruchomości dla 7 osób fizycznych i 1 przedsiębiorcy, oraz dla
6 osób fizycznych i 1 przedsiębiorcy wyżej wymieniony podatek został rozłożony na raty.
Działanie 2 – Wyznaczenie i uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje
Budowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Widawie na działce o numerze
ewidencyjnym 3/3, mającym powierzchnię 3919 m2, w obrębie Widawy.
3. CEL 3:Przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy
społecznej.
Działanie 3 – Organizowanie prac interwencyjnych, staży robót publicznych,
prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Widawa
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
•Organizacja 2 staży dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa,
•Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja w porozumieniu z PUP Łask – 10 osób
bezrobotnych: (warsztaty terapii zajęciowej, prace społecznie – użyteczne, dla 6 osób
z terenu Gminy Widawa),
•Koordynowanie prac społecznie użytecznych dla 12 osób bezrobotnych z terenu Gminy
Widawa,
•Świadczenie pracy socjalnej przez pracowników GOPS Widawa w stosunku do osób
bezrobotnych z terenu Gminy Widawa,
•Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Łasku.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
•Organizacja 1 stażu dla osoby bezrobotnej z terenu Gminy Widawa w okresie
od 15.03.2016 r. do 15.09.2016 r. z PUP w Łasku, a następnie zatrudnienie tej osoby
od 16.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
•Uczestnictwo 1 pensjonariusza ŚDS w pracach interwencyjnych, szkoleniach bhp
organizowanych przez PUP w Łasku pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych” w okresie X – XI.
2016 r.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIDAWIE
•Zorganizowanie stażu dla 1 osoby na stanowisku rejestratorki medycznej, po stażu osoba
została zatrudniona i zatrudnienia trwa nadal.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
•Zatrudnienie intendentki na czas określony w celu zastępstwa.
•Zatrudnienie na staż osoby do sekretariatu szkoły.
URZĄD GMINY
•Organizacja 3 staży dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa.
•Organizacja robót publicznych dla 1 osoby pozostającej bez pracy z terenu Gminy
Widawa.
GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
•Zorganizowanie stażu dla 1 osoby z terenu Gminy Widawa.
•Zorganizowanie prac społecznie - użytecznych dla 1 osoby z terenu Gminy Widawa.
CEL STRATEGICZNY II - Wspieranie rodzin
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości
życia rodzin i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim
działania profilaktyczne i wspierające. Należy podkreślić, że wspierając rodzinę
przyczyniamy się do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności.
CELE OPERACYJNE
1. CEL 1: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Czas wolny ułatwia kontakty i przeżycia społeczne. Dzięki tym kontaktom budzą
się w dziecku potrzeby współdziałania z innymi, rezygnowania ze swoich postaw
egoistycznych na rzecz wspólnego działania, wspólnego poświęcenia, wspólnej radości
i wspólnych rozczarowań. Wspólny wypoczynek, wspólna zabawa, wspólne działanie w kole
zainteresowań, wycieczka - to znakomita szkoła współżycia i współdziałania społecznego.
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Poniżej zostały wymienione podjęte działania służące organizacji czasu dzieci i młodzieży
przez różne jednostki.
Działanie 1 – Tworzenie pozalekcyjnych klubów zainteresowań, kół zainteresowań,
świetlic środowiskowych, klubów wiejskich.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
∙Koło ekologiczne, Koło teatralne, Koło historyczne, Szkolne Koło Sportowe, Szkolny
Klub Wolontariatu, Koło j. angielskiego, Programowanie – koło informatyczne, Koło
przyrodnicze, Koło rozwijające zainteresowania (plastyczne).
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH:
∙Koło zajęć polonistycznych kl. V, Koło języka angielskiego, Koło zajęć komputerowych,
Koło teatralne kl. IV – VI, SKS – gry zespołowe, lekkoatletyka, SKS – klasa III i IV, Zajęcia
muzyczno – wokalne, SKO, PCK.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE:
∙Chór szkolny – 43 osoby, Koło dziennikarskie – 12 osób, Koło plastyczne – 29 osób, Koło
ekologiczne – 72 osoby, Koło siatkówki – 15 osób, Koło tenisa stołowego – 5 osób, Szkolne
Koło Caritas – 24 osoby, Koło recytatorskie – 9 osób, Zajęcia sportowe z piłki siatkowej –
12 osób, Zajęcia sportowe z piłki ręcznej – 14 osób.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice wiejskie, które zapewniają młodzieży paletę
zajęć propagujących zdrowy tryb życia
1. Świetlica wiejska w Restarzewie, przy szkole – opiekę sprawuje 1 opiekun, mający
do dyspozycji 10 godzin w tygodniu.
2. Świetlica wiejska w Rogóźniu – opiekę sprawuje 1 opiekun, mający do dyspozycji
9 godzin w tygodniu.
3. Świetlica przy GOK w Widawie – opiekę sprawuje 4 opiekunów, mający do dyspozycji
6 godzin w tygodniu.
Działanie 2 – Organizowanie turniejów sportowych
1. Gminne zawody sportowe – biegi przełajowe.
2. Powiatowe zawody w piłkę siatkową.
3. XI Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku.
4. Zawody w piłkę siatkową plażową.
5. Turniej „Gimnazjada”.
6. Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny.
7. Gminne zawody w piłkę koszykową.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH:
1. Gminne zawody w piłce ręcznej,
2. Gminne zawody w piłce nożnej,
3. Gminne zawody w piłce siatkowej,
4. Gminne zawody w piłce koszykowej,
5. Czwórbój lekkoatletyczny,
6. Wojewódzki bieg pamięci Jana Pawła II w Łasku,
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7. Powiatowe zawody w piłce ręcznej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE:
1. Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt Szkoły Podstawowej – 50 osób,
2. Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców Gimnazjum – 60 osób,
3. Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt Gimnazjum – 50 osób,
4. Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców Gimnazjum – 40 osób,
5. 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.
Działanie 3 – Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(kolonii, półkolonii, obozów)
UKS „LIBERO” WIDAWA/KO W ŁODZI
1. Obóz rekreacyjno – sportowy w Darłowie w woj. Zachodniopomorskim – 45 osób,
2. Kolonie w Jarosławcu – w koloniach wzięło udział 15 dzieci z terenu Gminy Widawa,
w okresie od 24.07.2016 r. do 06.08.2016 r.
3. Kolonie w Poroninie – w koloniach wzięło dział 22 dzieci z terenu Gminy Widawa,
w okresie 03.07.2016 r. do 09.07.2016 r.
4. Bezpłatne kolonie letnie organizowane przez kuratorium oświaty w Ośrodku
Wypoczynkowym „Słowińska Perła” w miejscowości Rowy – w sierpniu 2016 r. - 2 osoby.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
1. Wyjazd na bezpłatne kolonie – ośrodek rekreacyjny, 2 osoby.
2. Wypoczynek zimowy bezpłatny dla dzieci osób ubezpieczeniowych w KRUS – 5 osób.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (kolonii),
2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (kolonii),
3. Dla dzieci pozostających w czasie ferii zimowych w domach zorganizowano zabawy na
tzw. „dmuchanym placu zabaw”.
4. Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie.
Działanie 4 – Rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
1. Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej,”
2. Udział uczniów w szkolnych kołach sportowych,
3. Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej SKRA Bełchatów,
4. Udział w programie „Mały Mistrz,
5. Gminne zawody w piłkę siatkową,
6. Zawody w piłkę ręczną,
7. Udział w wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA/MOS W ŁASKU
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1. SKS Szkoła Podstawowa – 40 osób,
2. SKS Gimnazjum – 15 osób,
3. Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 100 osób,
4. Sekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum – 15 osób,
5. Sekcja piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum – 15 osób.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
1. Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka,
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
W ramach działań na rzecz rodziny SSP w Restarzewie organizowała imprezy
i uroczystości okolicznościowe: Dzień Babci, Tłusty czwartek, Przygotowanie do świąt,
Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Pierwszy dzień wiosny, Święto Rodziny, Zabawy
andrzejkowe, Mikołajki, Spotkania wigilijne.
Dzięki działaniom, w które aktywnie angażuje się wielu rodziców podopiecznych
placówek możliwe jest promowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodziny,
propagowanie metod efektywnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów
radzenia sobie z agresją i złością.
2. CEL 2:Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnienie
od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
Działanie 1 – Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
•Prowadzenie zajęć i pogadanek przez wychowawców, pedagoga, wychowawców
świetlicy szkolnej dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej, gimnazjum i ZSZ.
•Spotkania z pielęgniarką.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•„Uzależnieniom mówimy stop” – prezentacja multimedialna.
•Zajęcia profilaktyczne poświęcone problemowi uzależnień.
•Pogadanki, rozmowy nt „Negatywnego działania na organizm substancji alkoholowych”.
•Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów kl. IV-VI i I-III gimnazjum
diagnozujących problem różnorodnych uzależnień oraz ryzykownych zachowań.
•„Co to jest uzależnienie” – wypowiedzi słowno-plastyczne.
•Udział uczniów w koncercie L. Dyblika poświęconemu problemowi uzależnień
od alkoholu i dopalaczy (koncert zorganizowany w GOK w Widawie).
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Profilaktyczne zajęcia z uczniami kl. IV – VI przeprowadzone przez przedstawiciela PPP
w Łasku,
•Pogadanka nt. szkodliwości alkoholu i dymu tytoniowego, realizacja tematyki godzin
wychowawczych,
•Mówię NIE używkom. Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nas namawia,
•Zagrożenia płynące z internetu,
•Czy telewizja może uzależnić?,
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•Jak bezpiecznie korzystać z internetu?,
•„Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową” - udział uczniów w koncercie
L. Dybika zorganizowanego w GOK w Widawie nt. Uzależnień od alkoholu i dopalaczy
(kl.VI),
•Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczniów kl. IV – VI nt. „Zagrożenie
uzależnieniami”.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
Przeprowadzono pogadanki
przez nauczycieli na temat:

i rozmowy

na

zajęciach

szkolnych

prowadzone

•rozwiązywania konfliktów,
•radzenia sobie z agresją i złością,
•bezpieczeństwa w szkole w wokół,
•współpracy w grupie,
•formułowania własnych poglądów,
•szacunku do innych ludzi, grup społecznych, kultur i narodów,
•pogadanki w trakcie apeli szkolnych,
•spotkania z przedstawicielami służb mundurowych – Policja,
W SSP w Restarzewie na bieżąco realizowano Program Wychowawczy i Profilaktyczny
podczas godziny wychowawczych w kl 0 - VI (1 raz w tygodniu), organizowano zajęcia
socjoterapeutyczne (1 w miesiącu) oraz organizowano zajęcia profilaktyczno-wychowawcze
(1 w tygodniu).
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
•Organizowanie spotkań, pogadanek nt. uzależnień,
•Wystawienie spektakli profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia,
•Program dotyczący uzależnienia od narkotyków i dopalaczy pt. „Kuszenie śmierci”,
•Zorganizowanie szkolenia dot. choroby alkoholowej,
•Zorganizowanie szkolenia dot. uzależnienia od dopalaczy.
Działanie 2 – Organizowanie konkursów i imprez promujących życie bez nałogów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/GKRPA
•Udział w konkursie plastycznym „Wolni od uzależnień – uzależnieni od życia” - udział
wzięło 90 osób.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Udział w konkursie plastycznym nt „Żyj zdrowo bez uzależnień” zorganizowanym przez
GKRPA.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Udział uczniów w konkursie plastycznym „żyj zdrowo bez uzależnień”.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
•Organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursu plastycznego pt. „Wolni od uzależnień –
uzależnieni od życia”,
•Współorganizowanie konkursu pt. „Na najładniejszą pisankę”,
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•Współorganizowanie konkursu pt. „STOP DOPALACZOM! Nie daj się wypalić!”.
Działanie 3 – Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną
i rehabilitację dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
•Wsparcie finansowe Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Łasku,
•Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
•Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – wpływ 13 grup roboczych
i 17 „Niebieskich kart”.
Działanie 4 – Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE
1. W roku 2016 funkcjonariusze KP Widawa kilkukrotnie przeprowadzili spotkania
z dziećmi w Szkole Podstawowe w Chociwiu oraz Przedszkolu w Widawie podczas których
przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat zachowania
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
2. Chronili życie i zdrowie ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi
te dobra,
3. Przeprowadzono 78 interwencji domowych dotyczących różnego rodzaju sytuacji
konfliktowych w rodzinie,
4. Przeprowadzono 6 postępowań przygotowawczych z art. 207 KK (znęcanie się nad
rodziną) zakończonych aktem oskarżenia,
5. Sporządzono dokładne opisy interwencji domowych w formie notatek urzędowych,
6. Zatrzymano sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenia
dla zdrowia i życia ofiar,
7. Podjęto działania prewencyjne wobec sprawców przemocy,
8. Udzielano informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy,
9. Funkcjonariusze KP w Widawie uczestniczyli
przez Komendę Powiatową Policji w Łasku.

w

szkoleniach

organizowanych

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE
1. Koordynacja działań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Widawa
i realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2016 – 2020.
2. Świadczenie pracy socjalnej i usługowej na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu
Gminy Widawa: (poradnictwo, pomoc w załatwianiu formalności dot. likwidacji barier
architektonicznych, świadczenie usług opiekuńczych, kierowanie do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej).
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3. Stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku i Powiatowym
Zespołem do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto GOPS w Widawie udziela
pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej realizuje także pomoc poprzez wypłatę świadczeń.
•wypłata zasiłków stałych – ze świadczenia skorzystało 65 osób,
•wypłata zasiłków celowych – 162 osoby, w tym 61 zasiłków specjalnych, w tym
otrzymały 44 osoby niepełnosprawne,
•wypłata zasiłków okresowych – otrzymało 47 osób, oraz 4 osoby niepełnosprawne,
•397 osób otrzymało decyzją przyznane świadczenia,
•wypłata świadczeń rodzinnych – 428 rodzin, w tym świadczeń rodzinnych 12 337,
•wypłata świadczeń opiekuńczych – 176 rodzin, w tym świadczeń opiekuńczych - 2292,
•wypłata świadczeń wychowawczych – projekt realizowany od 01.04.2016r, liczba
świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją – 7357, liczba decyzji przyznających –
594,
•wypłata świadczeń alimentacyjnych - 45 rodzin, w tym świadczeń alimentacyjnych - 593.
4. Realizacja
Programu
Operacyjnego
„Pomoc
Żywnościowa
2015-2020”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Podprogramu 2016) dot. dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa.
W roku ubiegłym z pomocy skorzystały 784 osoby – 358 rodzin.
5. Realizacja w 2016 r. Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015 –
2017, nadal realizowane.
6. Realizacja Programu Asystent Rodziny i wspierania pieczy zastępczej na rok 2016 –
dodatkowo została zatrudniona osoba na umowę zlecenie. Pod opieką asystentów rodziny było
25 rodzin.
7. Współpraca GOPS Widawa z następującymi instytucjami:
•Oświatowymi na terenie Gminy Widawa,
•Komisariatem Policji w Widawie,
•Sądem Rejonowym w Łasku,
•Poradniami Specjalistycznymi,
•Urzędem Gminy Widawa,
•Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Społecznych,
•Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej,
•Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia w Widawie.
8. Przygotowanie projektu wniosku przez GOPS Widawa pod nazwą „Razem możemy
więcejo aplikację środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu będzie wsparcie rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, projekt jest realizowany
od 01.01.2017 r.
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3. CEL 3: Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
Działanie 1 – Utworzenie klubów seniora.
Realizatorem działań jest Gmina Widawa, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie
Widawskiej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, których rezultatem jest:
•uroczystość Jubileuszu „Złotych Godów” - 18 par,
•Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych – 42 osoby.
Działanie 3 – Zapewnienie osobom niepełnoprawnym możliwości udziału w życiu
publicznym.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
•Umożliwienie osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym korzystania z zasobów
bibliotecznych dostarczając książki do miejsca zamieszkania.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
•16.02.2016 r. wyjazd do kina do Zduńskiej Woli na film - 32 osoby niepełnosprawne
i opiekunowie,
•8.03.2016 r. uroczystość Dnia Kobiet w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej – około 40osób
niepełnosprawnych i 10 opiekunów,
•18.03.2016 r.udział w VI konkursie na ,,Najładniejszą pisankę wielkanocną”
organizowanym przez GOK i GKRPA pod patronatem Wójta Gminy Widawa – 3 osoby
niepełnosprawne,
•18.03.2016 r. udział w konkursie na ,,Najpiękniejszy, tradycyjny stół wielkanocny”
organizowanym przez GOK i GKRPA – 3 osoby niepełnosprawne,
•marzec 2016 r – wycieczka do Częstochowy – 15 osób oraz 3 opiekunów,
•22.03.2016 r. -Śniadanie Wielkanocne dla uczestników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej
(45 uczestników, pracownicy i zaproszeni goście łącznie 70 osób),
•kwiecień 2016 r.- udział w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
organizowanego przez komendę Powiatową Straży Pożarnej w Łasku pod hasłem: „W trosce
o nasze bezpieczeństwo” na szczeblu powiatowym – 1 osoba,
•10.04.2016 r. – udział w XI Wojewódzkim Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku –
5 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów,
•22.04.2016 r. – zorganizowanie wycieczki do Zoo Safari Borysewa – 35 podopiecznych
i 9 opiekunów,
•19.05.2016 r. - Uczestnictwo w XI Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie ,,Ziemia Łódzka organizowanej przez RCPS w Łodzi która odbyła
się w Łodzi. 14 osób brało udział w konkurencjach sportowych,
•29.05.2016 r. - Udział w imprezie ,,Niedziela z rodziną” organizowanym przez Dom
Kultury w Widawie. Występ teatralny uczestników ,,O rybaku i złotej rybce”. Wzięło udział
14 uczestników z 4 opiekunami,
•8.06.2016 r. - zorganizowanie imprezy w ŚDS Dabrowa Widawska ,,Razem dla
niepełnosprawnych” z udziałem zaproszonych reprezentacji innych ośrodków i gośćmi.
Konkurencje sportowe, występy artystyczne, wspólna zabawa przy muzyce – około 120 osób
łącznie,
•17.06.2016 r. – udział w Pikniku Integracyjnym w Szadku organizowanym przez ŚDS
Przatówek, udział w konkursie plastycznym – 6 uczestników i opiekunowie,
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•22.06.2016 r. – udział w XVIII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych ,, Integracja – Sędziejowice 2016” - 7 niepełnosprawnych i opiekunowie
(konkurs muzyczny, rękodzieła, sportowy),
•28.06.2016 r. – udział w XII integracyjnej Megadyskotece w Białej dla osób
niepełnosprawnych - 17 osób i opiekunowie,
•30.06.2016 r. – udział w III Festiwalu Pomysłów Twórczych ,,Razem Lepiej”
w Aleksandrowie Łódzkim (udział w konkurencjach sportowych, wystawie prac
plastycznych) - 15 osób niepełnosprawnych i opiekunowie,
•1.07.2016 r. – zorganizowanie wycieczki do Wrocławia – 34 osoby niepełnosprawne
i 10 opiekunów,
•4.09.2016 r. – udział w ,,Mixerze’’ Regionalnym w Łodzi – prezentacja prac wykonanych
przez niepełnosprawnych uczestników ŚDS – 3 pracowników,
•15.09.2016 r. – wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego Kardynał w Grobli –
40 uczestników, 10 opiekunów,
•22.09.2016 r.- udział w imprezie rekreacyjno-sportowej ,,W krainie przygód” w ŚDS
Grójcu Wielkim (udział niepełnosprawnych w konkurencjach sportowych, tanecznych),
•6.10. 2016 r. - udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez ŚDS Strobin
w Oberży Knieja w Raduckim Folwarku – występ teatralny grupy ,,Dąb” około
6 uczestników i 3 opiekunów,
•7.10.2016 r. - udział w wystawie prac plastycznych oraz konkursie plastycznym
organizowanym przez ŚDS w Łasku ,,Kolorowy świat” – 4 osoby i 1 i opiekun,
•14.10.2016 r. - wyjazd do kina do Zduńskiej Woli na film pt. ,,Wołyń” 34 osoby
niepełnosprawne i opiekunowie.
•17.11.2016 r. – udział ŚDS w XII Prezentacji Twórczości Osób Niepełnosprawnych
„Przez dziurkę od klucza – Lata 20-te, lata 30-te” (występ muzyczno-taneczny uczestników)
– 7 osób i 4 opiekunów,
•24.11.2016 r. – udział w spotkaniu Andrzejkowym w ŚDS w Walewicach (zabawa przy
muzyce, wróżby, występy artystyczne) – 5 uczestników i 2 opiekunów,
•25.11.2016 r. – zorganizowanie imprezy Andrzejkowej w ŚDS Dąbrowa Widawska wraz
z zaproszonymi Ośrodkami (ŚDS Sędziejowice, Walewice, Łask, Strobin) – wspólna zabawa
oraz wróżby andrzejkowe - łącznie 100 osób,
•25.11.2016 r. – udział w spotkaniu Andrzejkowym w DPS w Zduńskiej Woli – 3 osoby
wraz z 1 opiekunem,
•15.12.2016 r. – udział w konkursie plastycznym pt. ,,Choinka – symbol Świąt Bożego
Narodzenia” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łasku – praca zbiorowa
wykonywały 4 osoby,
•15.12.2016 r. – Wigilia w ŚDS Dąbrowa Widawska dla klientów ŚDS oraz osób
samotnych z trenu Gminy Widawa wraz z zaproszonymi gośćmi – łącznie 70 osób.
Działanie 4 – Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
Przystosowano budynek GOZ w Widawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez
zamontowanie windy, co skutkuje zwiększeniem dostępności osób niepełnosprawnych oraz
starszych do świadczeń rehabilitacyjnych jak i lekarzy świadczących usługi w SPZPOZ.
Działanie – 5 Wolontariat.
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1. 8 wolontariuszy z terenu Gminy Widawa (przedstawiciele jednostek organizacyjnych
Gminy Widawa oraz mieszkańcy Gminy Widawa) brali udział w Ogólnopolskiej Akcja
„Szlachetna Paczka” - dzięki której w roku 2016 r. zostały obdarowane 23 rodziny z terenu
Gminy Widawa,
2. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie przygotowywali
uroczystość na rzecz niepełnosprawnej mieszkanki Gminy Widawa - Asi Biniek w ramach
organizacji II Balu Charytatywnego organizowanego przez Wójta Gminy Widawa. Celem akcji
charytatywnej była pomoc rodzicom dziecka w zebraniu środków finansowych na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego MOTO – MED.
4. CEL 4: Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów
Działanie – 1. Zwiększenie dostępu i rozszerzenie
z uwzględnieniem specjalistycznych usług medycznych.

zakresu

świadczeń,

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
1. Objęcie opieką medyczną uczestników półkolonii,
2. Utrzymano na dotychczasowym poziomie dostępność pacjentów do lekarzy specjalistów
i lekarzy rodzinnych: Kardiolog – 147 pacjentów,
sychiatra – 230 pacjentów, Lekarz
rehabilitacji – 431 pacjentów, Endokrynolog – 141 pacjentów,
3. Działanie prywatnych gabinetów lekarskich:
USG – 550 pacjentów, Ortopeda – 405 pacjentów, Urolog – 217 pacjentów,
4. Bezpłatne badania słuchu przez AT-MED Aparaty Słuchowe Tomasz Galowicz –
funkcjonujące 2 razy w miesiącu,
5. Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat – prowadzone 2 razy
w roku,
6. Bezpłatne badania wzroku – prowadzone 6 razy w roku,
7 Odpłatne badania na osteoporozę – prowadzone 2 razy w roku,
8. Ilość deklaracji do:
lekarza POZ – 5350, pielęgniarki środowiskowej – 5323, położnej – 3017, pielęgniarki
szkolnej – 603,
porady lekarza POZ – 35915, wizyty pielęgniarskie – 1742, wizyty położnej – 333.
Działanie - 2 Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
1. Pogadanki z pielęgniarką,
2. Przeprowadzenie bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji,
3. Udział w programach edukacyjnych:
Trzymaj formę, Zadbaj o swoje płuca, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie
proszę, Żyj smacznie i zdrowo, Ratujemy, uczymy ratować, Aktywni żyją dłużej, Mały
Mistrz, Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie, Akademia Bezpiecznego
Puchatka, Program edukacyjny wybieram wodę, Szklanka mleka.
4. Udział w różnych konkursach promujących zdrowy styl życia np.:
•„Stop dopalaczom, nie daj się wypalić” - konkurs teatralny zorganizowany przez PSSE
w Łasku.
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•„Żyj zdrowo bez uzależnień" - konkurs plastyczny zorganizowany przez GKRPA
w Widawie.
•„Trzymaj formę” – konkurs wiedzy.
5. Powiatowy konkurs „Każdy mądry Ci to powie że palenie niszczy zdrowie” w ramach
światowego Dnia rzucania palenia.
6. Liczne rozmowy, pogadanki nt. dbania o własne zdrowie i unikania zagrożeń.
7. ”Profilaktyka próchnicy” (dla dzieci oddz. przedszkolnego) - zajęcie edukacyjne
prowadzone przez pracownika PSSE w Łasku.
8. Udział uczniów w akcji profilaktycznej „Niebieska integracja” z okazji Światowego Dnia
Zdrowia (integracja z chorymi na cukrzycę) współpraca z PPIS w Łasku.
9. Prezentacje multimedialne nt „Zdrowego stylu życia”, „Dopalacze kradną życie”.
10. Liczne rozmowy,
psychoaktywnych.

pogadanki

o szkodliwym

działaniu

na

organizm

środków

11. Warsztaty profilaktyczne (dla ucz. gim) nt „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”
prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień.
12. Gazetki promujące zdrowy styl życia oraz gazetka nt „Dopalacze kradną życie”.
13. Cykl zajęć poświęconych dbaniu o zdrowie.
14. Regularność spożywania posiłków – rozmowy, dyskusje.
15. Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie wspólnie II
śniadania.
16. Rozmowy, pogadanki dotyczące spędzania czasu wolnego, zwracanie uwagi
na właściwą organizację zajęć.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
1. Pogadanki z pielęgniarką szkolną,
2. Zajęcia z wychowawcą nt. „Choroby cywilizacyjne – zasady korzystania z opieki
zdrowotnej”, „Higiena i zdrowie nastolatków”, „Jedzenie wrogiem?”.
3. Dyskusje i pogadanki na temat aktywnych form wypoczynku
4. Realizacja programów edukacyjnych promujących zdrowie takich jak:.”Trzymaj formę”,
„Zadbaj o swoje płuca”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Szklanka
mleka”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Wybieram wodę”.
5. Udział w konkursie powiatowym „Każdy mądry Ci to powie, że palenie niszczy zdrowie”
- konkurs sałatkowy.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/GKRPA
1. Realizacja programów edukacyjnych takich jak:
„Trzymaj formę” - udział wzięły 42 osoby, „Żyj smacznie i zdrowo”- udział wzięły
42 osoby, „Lubella inspiruje i edukuje”, „Nie pal przy mnie proszę”, - udział wzięło 12 osób,
„Zadbaj o swoje płuca” - udział wzięło 38 osób, „Znajdź właściwe rozwiązanie” - udział
wzięły 42 osoby, „Mały Mistrz” - udział wzięły 104 osoby.
2. Odbyły się zajęcia z uczniami klas I gimnazjum i Vb prowadzone przez panią pedagog
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łasku nt. ”Używki – to nie jest wyjście”.
3. Zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-profilaktyczne z policjantami uczniów
klas I gimnazjum nt.: - „Substancje psychoaktywne, prawa i obowiązki małoletniego”.
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4. Podejmowanie działań w ramach wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom
mówimy STOP – wybieramy zdrowie” - pedagog we współpracy z świetlicą szkolną:
•przygotował uczniów klasy I a do
wzięcia udziału w konkursie „STOP
DOPALACZOM! Nie daj się wypalić” organizowanym przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczna w Łasku i Komendę Powiatową Policji w Łasku na scenkę teatralną
ukazującą wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka i relacje
międzyludzkie,
•zorganizował spotkanie dla uczniów klas I gimnazjum, podczas którego uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną pt. „STOP Dopalaczom” oraz scenkę profilaktyczną
„Pomocna dłoń”, którą wcześniej grupa uczniów zaprezentowała na konkursie w Łasku.
5. Zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez specjalistę terapii uzależnień
ze Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” w Łasku z uczniami klas pierwszych gimnazjum na
temat: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.
Działanie – 3. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i opracowanie programu ich realizacji
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
1. Program zdrowotny ZDROWA GMINA
•Wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa –
540 osób,
•Profilaktyka raka szyjki macicy kobiet z terenu Gminy Widawa – 79 osób.
2. Program z zakresu profilaktyki gruźlicy – 21 osób.
3. Program z zakresu profilaktyki układu krążenia – 2osoby.
CEL 5: Rozszerzenie oferty działań dla osób wykluczonych społecznie
Działanie 1 –Utworzenie centrum interwencji kryzysowej
GMINA WIDAWA/GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE
W 2016 r. Gmina Widawa aplikowała o dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach ogłoszonego konkursu – „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2016 –
celem złożonego wniosku było utworzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar
i sprawców przemocy na drugim piętrze w budynku ŚDS Dąbrowa Widawska – złożony
wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny komisji konkursowej w Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi na szczeblu wojewódzkim.
Działanie 2 – Utworzenie świetlic środowiskowych
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
•Prowadzenie świetlic, z których korzystają dzieci i młodzieży, a zajęcia mają być
alternatywą dla alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.
1. Świetlica w Restarzewie – mająca 1 opiekuna, 10 godzi w tygodniu,
2. Świetlica w Rogóźniu – mająca 1 opiekuna, 9 godzin w tygodniu,
3. Świetlica przy GOK w Widawie – mająca 4 opiekunów po 6 godzin w tygodniu.
Działanie 3 – Utworzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie zorganizowała
10 posiedzeń, 51 zaproszeń,
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•Przeprowadzono 12 rozmów
współuzależnionymi,

motywujących

z osobami

uzależnionymi,

bądź

•2 osoby zostały skierowane na badania do biegłego sądowego celem wydania opinii
w sprawie uzależnienia od alkoholu,
•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie wysłała
3 wnioski do Sądu celem wskazania rodzaju leczenia,
•Zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych
działających w Dubiu, Konopnicy, Sieradzu lub Łasku,
•Porady psychologów udzielane w punkcie konsultacyjno – terapeutycznym w Widawie,
•Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie – 11 grup roboczych, 17 „Niebieskich
Kart”,
•Zakończono procedurę „Niebieskich Kart” w rodzinach,
•Zorganizowano
w Widawie,

posiedzenia

członków

Gminnego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

•Wydano 9 Postanowień opiniując pozytywnie złożone przez przedsiębiorców wnioski na
sprzedaż alkoholu.
Działanie 4 – Utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych – 1 psycholog, 2 razy
w tygodniu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu i innych środków odurzających
na organizm człowieka oraz zachowania uzależnionego od niego.
•Prezentacja multimedialna zawierająca informację o przyczynach i skutkach zażywania
alkoholu.
•Wykonywanie prac plastycznych promujących życie w trzeźwości.
•Nauka zachowań asertywnych - ćwiczenia, rozmowy.
•Udział w konkursie gminnym pt. „Żyj zdrowo bez uzależnień”.
CEL 6: Działania na rzecz umacniania roli rodziny
Działanie 1 – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najsłabszych grup.
GMINA WIDAWA
Przydzielenie 1 mieszkania komunalnego rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji
rodzinno - mieszkaniowej z terenu Gminy Widawa.
Działanie 2 - Edukacja rodziców w pełnieniu właściwych ról w rodzinie.
GMINA WIDAWA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE
Gmina Widawa w 2016 roku otrzymała dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2016” na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny. Łączna kwota dotacji, którą
otrzymała Gmina Widawa to kwota: 32 805,00zł.
Działanie 3 – Stworzenie możliwości korzystania przez dzieci i rodziców z pomocy
psychologicznej.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Szkolenia dla rodziców realizowane przez PPP w Łasku nt „Uczeń z problemami
neurologicznymi”
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Możliwość uzyskania porady psychologa w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym
w Widawie.
CEL STRATEGICZNY III - Rozwój kultury, oświaty, sportu i rekreacji.
Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. (...) Kultura jest właściwym
sposobem istnienia i bytowania człowieka. (...) Kultura jest tym, przez co człowiek jako
człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej jest.
Jan Paweł II
Odnosząc się do roli kultury, oświaty, sportu i rekreacji w rozwoju województwa, należy
stwierdzić, iż są kluczowymi obszarami życia społeczno - gospodarczego. Budują tożsamość
regionalną, stymuluje rozwój gospodarczy – zwiększają atrakcyjność regionu dla jego
mieszkańców. Ich misją jest dążenie do uzyskania społecznej poprawy w zaspokajaniu
potrzeb, w tym jakości i poziomu uczestnictwa w życiu.
CELE OPERACYJNE
1. CEL 1: Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury.
Działanie 1 – Organizowanie imprez, wystaw plastycznych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Udział uczniów w objazdowym planetarium - cała szkoła
•Piknik naukowy-17 osób
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Organizowanie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły zgodnych z zainteresowaniami
uczniów,
•Organizowanie uroczystości szkolnych m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
GMINNY OŚRODEK KULTURY
1. Ogłoszenie konkursu i zorganizowanie wystawy prac plastycznych „Na najładniejszą
pisankę” – na konkurs wpłynęło 232 prac 155 autorów, wystawę zwiedziło ok. 250 os.
2. 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 os.
3. Udział dzieci w warsztatach plastycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury – 6 warsztatów - 120 dzieci
4. Zorganizowanie DOŻYNEK GMINNYCH 2016 – ok. 900 os.
5. Zorganizowanie
obchodów
artystycznymi – 250 os.

święta

Ludowego

połączonego

z występami

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1. W okresie ferii zimowych w GBP w Widawie i filii bibliotecznej w Chociwiu
zorganizowano dzieciom i młodzieży wiele atrakcji z książką, wycinankom, komputerem, grą,
itp.
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2. W dniach 29 maja – 5 czerwca 2016r. Odbywał się XV Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom, największe doroczne święto kampanii czytania obchodzone w tym roku pod hasłem
„CZYTANIE USKRZYDLA”. Biblioteka włączyła się do akcji, dzieci głośno czytały,
a zarazem słuchały bajek, wierszy itp. uczestniczyły w zajęciach plastycznych. W ramach tej
akcji GBP w Widawie współpracując ze Szkołą Podstawową w Widawie w dniu 3 czerwca
zorganizowała Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas II – III pt. „Mały omnibus”.
Dla wszystkich uczestników konkursu zakupiono nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
3. Dnia 6 czerwca Bibliotekę odwiedziły 2 grupy przedszkolaków z Publicznego
Przedszkola w Widawie. Dzieci zwiedziły placówkę, zapoznały się z zasadami funkcjonowania
biblioteki oraz z procesem wypożyczania książek.
4. Międzynarodowy Dzień Czytania Bajek – wystawka oraz czytanie wybranych bajek
5. W wakacyjne miesiące w Bibliotece maluchy wspólnie czytały, rysowały, układały
puzzle, grały w gry itp. Młodzież i dzieci bezpłatnie korzystały z komputerów z dostępem
do internetu
6. GBP włączyła się po raz kolejny do akcji „Narodowego Czytania” zainicjowanego przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia
narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
7. Przygotowano wystawkę związano z życiem i twórczością pisarza – H. Sienkiewicza
8. 7 października GBP gościła uczniów klas 4 – 6 z SZ w Chociwiu, uczniowie zapoznali się
z biblioteką i jej działalnością
9.25 listopada 2016r. GBP świętowała Dzień Pluszowego Misia w Publicznym
Przedszkolu w Widawie i oddziale przedszkolnym w Brzykowie.- dzieci wysłuchały historii
powstania pierwszego pluszowego misia, następnie przedstawiły swoje pluszaki, wzięły
udział w quizie „Co wiemy o misiach”, oraz poznały najsłynniejsze misie spotykane
w dziecięcej literaturze i bajkach. „Misiowe tańce” sprawiły dużo radości.
10 Spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk – uczestnikami spotkania byli
uczniowie SP w Widawie, SP w Chociwiu, SP w Ochlach
11.6 grudnia Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Przedszkolem
zorganizowała dla dzieci spotkanie z mikołajkowa opowieścią

w Widawie

12. Mini wystawy – gazetki nt. pisarzy polskich i obcych
13. Wystawki związane z porą roku
14. Wystawki i imprezy okolicznościowe: Dnia Kobiet, Walentynek, Świąt Wielkanocnych,
Wiosna, świąt Bożego Narodzenia, Nowości Książkowe
Działalność kulturowo – oświatowa w Filii bibliotecznej w Chociwiu
•„Biblioteka inspiruje” - wystawka książek z okazji Tygodnika Bibliotek
•„Podróż z kaczką dziwaczką” - wystawka książek z okazji 50 rocznicy śmierci Jana
Brzechwy poety,
•30 rocznica śmierci Ewy Szelburg – Zarembiny – wystawka książek,
•Rysowanie, malowanie, kolorowanie obrazków, układanie puzzli, czytanie wierszyków,
krótkich bajek, opowiadań
STOWARZYSZENIE ,,IKAR’’
•udział w ogólnopolskim szkoleniu dla organizacji pozarządowych ,,Maróz 2016’’
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•wystawa malarstwa J. Frąckiewicza pt. Tuż obok
•cykl warsztatów ceramicznych w ramach projektu ,,Gliną malowane’’- dofinansowanie
ze środków UG w Widawie
•wystawa ceramik na podsumowanie projektu ,,Gliną malowane’’
•warsztaty artystyczne w SP w Rychłocicach
•wystawa ,,Widawa i okolice na starej fotografii’’
•wydanie publikacji ,,Wielokulturowa Widawa’’
•cykl warsztatów artystycznych (malarskich, graficznych, ceramicznych) w ramach
projektu ,,Gdzie historia nie może, tam legendę pośle…’’
•udział w spotkaniu autorskim w I LO w Łasku
•wycieczka po Widawie z questem ,,Historia Widawy legendą pisana’’
•warsztaty rysunku w GBP w Sędziejowicach
•wycieczka po Widawie z questem dla uczniów ZS w Chociwiu
•organizacja konkursu literacko- plastycznego ,,Śladami legend naszego regionu’’
•organizacja podsumowania ww. konkursu w GOK w Widawie
•wystawy prac Lilianny Lazarskiej pt. ,,Anioły’’ w galerii ,,Pod rurą w Widawie, w galerii
,,Pod korabiem’’ w Łasku i galerii ,,Szlifiernia’’ w Sieradzu.
•realizacja 2 projektów: ,,Gliną malowane’’- dofinansowanie ze środków UG w Widawie
i ,,Gdzie historia nie może, tam legendę pośle…’’- dofinansowano ze środków Programu
,,Działaj Lokalnie IX’’ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Razem’’.
•współpraca z: UG w Widawie, GOPS w Widawie, ZS w Widawie, parafia w Widawie, ZS
w Chociwiu, GOK w Widawie, GBP w Sędziejowicach, SP w Rychłocicach,
LGD Dolina rzeki Grabi, ZPKWŁ w Sieradzu, galeria ,,Szlifiernia’’ w Sieradzu,
LP w Zuńskiej Woli, I LO w Łasku. BP w Łasku
W efekcie zostało zorganizowanych 60 h warsztatów artystycznych, 9 wystaw,
3 spotkania, 2 wycieczki, wydano 1 publikację i uczestniczono w 1 szkoleniu.
Działanie 2 – Organizowanie wyjazdów do kina, teatru.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
•Organizowane zostały wyjazdy uczniów do kina oraz teatru, w których łącznie wzięło
udział 380 osób
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
•Zorganizowano wycieczki do kina, teatru, do szkółki leśnej „Borowina” w Klukach,
biwak szkolny połączony ze zwiedzaniem „Kapliczkowa” oraz praktycznymi zajęciami
rzeźbiarskimi.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Wyjazdy do kina – 72 osoby
•Wyjazdy do teatru – 64 osoby
•Wycieczka krajoznawcza do Wrocławia – 65 osób
•Wycieczka krajoznawcza Kraków-Oświęcim -22 osoby
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•Zwiedzanie kopalni Bełchatów – 16
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Wyjazd do kina do Łodzi na film „Bociany”. Lekcja w kinie.
•Wyjazdy do kina Helios w Bełchatowie
•Wyjazd do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, do Centrum Edukacji Przyrodniczo –
Leśnej w Rogowie do Nadleśnictwa Bełchatów
•Wyjazd do teatru do Bełchatowa na spektakl pt. „Pan Twardowski”
•Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego i Babiogórskiego Parku Narodowego
•Udział w koncercie L. Dybika
•Udział uczniów w konkursie „Na najładniejszą pisankę wielkanocną”
Działanie 3 – Prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Organizowanie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły zgodnych z zainteresowaniami
uczniów – zajęcia muzyczne
GMINNY OŚRODEK KULTURY
- Prowadzenie kółka wokalno-tanecznego „WESOŁE NUTKI” – 32 os.
- Nauka gry na instrumentach muzycznych – 6 os.
- Prowadzenie zajęć orkiestry dętej – 25 os.
- Nauka śpiewu – 12 os.
- Prowadzenie Zespołu Śpiewaczego „Widawianie”- 12 os.
- Prowadzenie zajęć grupy teatralnej „TACY SAMI” – 14 os.
- Prowadzenie zajęć grupy wokalnej „PracującyRazem” – 5 os.
- prowadzenie zajęć kółka plastycznego – 10 os.
prowadzenie zajęć grupy tańca Strit Dance - 65 os.
Działanie 4 i 5 - Prowadzenie zajęć dla różnych grup wiekowych, Organizowanie
kół zainteresowań
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
Koło ekologiczne -6 osób, Koło teatralne - 12 osób, Koło historyczne – 10 osób,
Szkolne Koło Sportowe - 11 osób, Szkolny Klub Wolontariatu, Koło j. angielskiego 3 osoby, Programowanie – koło informatyczne - 3 osoby, Koło przyrodnicze - 12 osób,
Zajęcia dodatkowe z matematyki – 9 osób, Zajęcia przygotowujące do konkursów –
6 osób, Koło rozwijające zainteresowania (plastyczne) - 3 osoby
Przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego programu w ramach realizacji
programu „Trzymaj formę”
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
Koło zajęć komputerowych, Koło zajęć polonistycznych, SKS,
Koło języka angielskiego, Zajęcia muzyczno – wokalne SKO, PCK

Koło teatralne,

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE:
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Chór szkolny, Koło dziennikarskie, Koło plastyczne, Koło ekologiczne, Koło siatkówki,
Koło tenisa stołowego, Szkolne Koło Caritas, Koło recytatorskie, Zajęcia sportowe z piłki
siatkowej, Zajęcia sportowe z piłki ręcznej
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
Zorganizowano zajęcia dodatkowe:
koła sportowe dla klas I – III i IV – VI, koło teatralne, koło plastyczne, koło kulinarne.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
- utworzenie grupy Zumba – 36 os.
- utworzenie grupy „balet dla dzieci”
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
1. Organizowanie dla dzieci spotkań tematycznych, a także wystawki książek i gazetek
związanych z rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych,
związane ze świętami, tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelniczymi, książkami, które
warto przeczytać.
CEL 2: Polepszenie oferty edukacyjnej
Działanie 1 – Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce – 2 osób
• Konkursy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 18 osób
•Konkursy Kuratoryjne – 13 osób
•Konkurs „Papież Słowianin” – 1 osoba
•Konkursy recytatorskie – 6 osób
•Konkursy muzyczne – 3 osoby
•Konkursy literackie – 6 osób
•Udział w pozostałych konkursach – ok 87 osób
•Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – koła
•Tworzenie własnych konkursów np.:
- Szkolny konkurs plastyczny ”Śladami Henryka Sienkiewicza”
- Gminny konkurs czytelniczy „Henryk Sienkiewicz, życie i twórczość”
•Szkolny konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” w ramach szkolnego klubu
wolontariatu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły zgodnych z zainteresowaniami
uczniów: zajęcia sportowe, teatralne, przedmiotowe
2. Organizowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe, przeglądy i konkursy piosenki,
konkursy plastyczne i przedmiotowej
3. Organizowanie konkursów na terenie szkoły
4. Stypendium Wójta Gminy Widawa za wysokie wyniki w nauce – 1 uczennica
5. Udział uczniów w spotkaniu z pisarką Elżbietą Bednarczyk
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GMINNY OŚRODEK KULTURY
Współuczestnictwo w zorganizowaniu II Balu Charytatywnego
Działanie 2 – Wprowadzenie zachęt, motywowanie do nauki
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za dobre wyniki w nauce –
12 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
•Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych
•Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy nt. pracy nad poprawą wyników
w nauce oraz własnym zachowaniem- wg potrzeb, cała szkoła
•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”
•Zajecie psychoedukacyjne prowadzone przez pracowników poradni „Samo się nie zrobi,
jak rozbudzić motywacje do nauki”
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za dobre wyniki w nauce –
1 osoba,
•Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu
•Regulamin Oceniania Zachowania
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE:
•projekty edukacyjne – 50 osób,
•udział w uroczystościach – 380 osób
KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH I OŚWIATY
•Pomoc przy zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Widawie. Ufundowanie
nagrody rzeczowej za najlepsze wyniki w nauce
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
Przedszkole realizuje autorskie programy przyjęte uchwałami Rady Pedagogicznej
wynikające z działań statutowych i realizacji podstawy programowej dla przedszkoli:
(wychowawczy, profilaktyki, bezpieczeństwa, zdrowia, ekologicznych). Założenia
Programu mają na celu wspieranie rodzin w zadaniach objętych edukacją. Realizacja ich
zmierza do wykształcenia u dzieci poprawnych nawyków i nabyciu umiejętności zachowania
w nowych dla dziecka sytuacjach, właściwej reakcji w momentach trudnych, dbania
o zdrowie i życie własne oraz innych, budzenie szacunku do rodziców i ludzi starszych,
koleżeńskich postaw empatii, współdziałania w zespole itp. organizowanie zajęć
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profilaktyczno – edukacyjnych
wychowania przedszkolnego.

wynikających

z realizowanej

tematyki

i programu

Prowadzone są działania prewencyjne:
•spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, leśnikiem, sadownikiem itp.
•Organizowane są uroczystości z udziałem rodziców
Podczas zebrań ogólnych i rozmów indywidualnych prowadzona jest również
pedagogizacja rodziców. Rodzice mają również możliwość indywidualnego kontaktu
z nauczycielem w wyznaczonych dniach, mogą wówczas uzyskać fachowe porady
dot. rozwiązywania problemów wychowawczych bądź innych.
•Dzieci objęte są pomocą ze strony poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Nauczyciele systematycznie prowadzą obserwacje pedagogiczne, dokonują diagnozy
postępu rozwoju osobowości dzieci. Niepokojące sygnały są analizowane – zostaje udzielona
fachowa pomoc, poprzez zabawy, pracę indywidualną oraz zajęcia logopedyczne
prowadzone w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu.
Działanie 3 – Budowa przedszkola.
W 2017 roku Gmina Widawa ma rozpocząć realizację przedsięwzięcia dotyczącego
budowy przedszkola w miejscowości Widawa. Przedszkole w Widawie ma być budynkiem
pasywnym energooszczędnym w klasie A. W budynku znajdować się będzie znajdować się
5 sal dydaktycznych po ok. 70 m z pełnym wyposażeniem oraz zapleczem kuchennym.
Budynek będzie ogrzewany z pomp ciepła, na potrzeby budynku zainstalowane zostaną
panele fotowoltaiczne. Zaplanowany budżet na realizację ww. przedsięwzięcia to 4 mln
74 tys. zł Źródło finansowania są środki własne Gminy oraz środki pozyskane z programu
„Lemur”.
2. CEL 3: Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji
Działanie 1 – Poznawanie regionu i kultywowanie jego tradycji
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
•wyjazdy do kina/teatru
•koło dziennikarskie
•szkolne Koło Caritas
•koła rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów
•projekty edukacyjne
•udział w uroczystościach
•obejrzenie przez uczniów w galerii „Pod rurą” wystaw:
„ Widawa i okolice na starej fotografii”, „Gdzie historia nie może tam legendy pośle…”
•zwiedzenie Muzeum Parafialnego w Widawie
•udział uczniów w gminnym konkursie literacko – plastycznym „Śladami legend naszego
regionu”
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Przegląd kolęd –„Widawskie kolędowanie”
•Wielkanoc – Misterium Paschalne – cała szkoła wraz z pracownikami szkoły i rodzicami
dzieci
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•Jasełka Bożonarodzeniowe – cała szkoła wraz z pracownikami szkoły i rodzicami dzieci
•zwiedzanie Kościoła Podwyższenia Krzyża Św.
•Udział Pocztu Sztandarowego i grupy ministrantów w Odpuście Św. Andrzeja
•Udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości
•Udział Pocztu Sztandarowego w Obchodach Dnia Edukacji Narodowej
•Obstawienie liturgii, przygotowanie oprawy Mszy Świętej podczas uroczystości
kościelnych
•Udział w konkursie na najpiękniejsza pisankę
•Liczne pogadanki i rozmowy nt. atrakcyjności regionu, tradycji rodzinnych
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
•udział w VI konkursie
organizowanym
na „Najładniejszą pisankę wielkanocną” – 3osoby

przez

GOK

i GKRPA

w Widawie

•udział w VI konkursie na ,,Najpiękniejszy, tradycyjny stół wielkanocny” organizowanym
przez GOK i GKRPA – 3 osoby niepełnosprawne
•4.09.2016r. – udział w ,,Mixerze’’ Regionalnym w Łodzi – prezentacja prac wykonanych
przez niepełnosprawnych uczestników ŚDS, promocja naszej Gminy Widawa, Naszego
Ośrodka – pracowników
GMINNY OŚRODEK KULTURY
1. Zorganizowanie obchodów Święta Niepodległości oraz wieczoru pieśni patriotycznej –
11 listopada – ok. 500 os.
2. Udział dzieci w dożynkach gminno-parafialnych w Brzykowie oraz sołecko-parafialnych
w Brzykowie – 5 os.
3. Udział zespołu śpiewaczego WIDAWIANIE w Biesiadzie pod Złotym Liściem w Łasku –
25 os.
4. Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka – 150 os.
5. Zorganizowanie festynu rodzinnego „Niedziela z Rodziną” – 350 os.
Działanie 2 – Utworzenie i prowadzenie zespołu ludowego.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Prowadzenie zespołu śpiewaczego „WIDAWIANIE” – 12 os
3. CEL 4: Rozwój sportu.
Działanie 1 – Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
URZĄD GMINY
·Budowa wykończeniowa robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę –
przebudowa boiska, budowa trybun
·Przebudowa Budynku świetlicy Wiejskiej w Kocinie
Działanie 2 – Organizowanie rozgrywek sportowych na szczeblu gminnym.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA
•Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w:
•piłce ręcznej – 60 osób,
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•piłce nożnej - 60 osób,
•koszykówce – 60 osób,
•siatkówce – 60 osób,
•biegach przełajowych – 60 osób,
•czwórboju lekkoatletycznym – 60 osób
•Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt 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,
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Gminne zawody w piłkę koszykową
•Gminne zawody w piłkę ręczną
•Gminne zawody w piłkę siatkową
•Gminne zawody sportowe – biegi przełajowe
•Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Gminne zawody w piłce ręcznej,
•Gminne zawody w piłce nożnej,
•Gminne zawody w piłce siatkowej,
•Gminne zawody w piłce koszykowej
•Czwórbój lekkoatletyczny,
•Wojewódzki bieg pamięci Jana Pawła II w Łasku,
•Powiatowe zawody w piłce ręcznej
MUKS WIDAWA
1. Milan Seuola Calcio Cup – Łódź – miejsce IV, III,
2. XII Turniej „Gramy z WOŚP” - Zelów – miejsce V,
3. Diament Cup 2016 - Boisko – miejsce IV,
4. Diament Cup 2016 - Hala – miejsce III,
5. Talent Cup – Burzenin – miejsce V,
6. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – Widawa 2016 – miejsce II, IV, VI,
7. Turniej ŻAKI – Szadek – miejsce IV,
8. Halowy Turniej Osjaków 2016 – miejsce V,
9. Turniej o Puchar Miasta Zduńska Wola w Karsznicach – I i VI miejsce,
10. IV Mataśka CUP w Karsznicach – III miejsce,
11. Udział w rozgrywkach OZPN wiosna – Widawa, Wieluń, Zduńska Wola, Rząśnia,
12. Udział w rozgrywkach OZPN jesień ŻAK – Widawa, Burzenin, Karsznice, Łask – po 4
turniejach I miejsce,
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13. Udział w rozgrywkach OZPN ORLIK jesień – Widawa, Wieluń, Zduńska Wola
Udział w ww. zajęciach pozwala na doskonalenie umiejętności technicznych i spędzenia
aktywnie czasu wolnego, uczą jak dbać o własną sylwetkę, zdrowie, sprawność fizyczną i jak
można zapobiegać patologiom społecznym, wandalizmowi, nadużywaniu używek i agresji.
Wszystko to odbywa się przy udziale rodziców i rodzeństwa.
W czerwcu 2016r. Do Stowarzyszenia zgłosiła się grupa 20 chłopców w wieku 15-16 lat,
którzy chcieli uczestniczyć w treningach oraz reprezentować klub MUKS WIDAWA
w rozgrywkach piłki nożnej.
W trakcie minionego roku zajęcia odbywały się na gminnym stadionie w Widawie oraz
w hali sportowej ZS w Widawie. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w 4 grupach
(łącznie 8 treningów). Średnia ilość uczestników na zajęciach wyniosła 15 osób.
Na koniec 2016r. Został zorganizowany Turniej piłki nożnej dla grup uczestniczących
w zajęciach oraz spotkanie mikołajkowe połączone z integracją rodziców i sympatyków
MUKS WIDAWA.
GKS CHOCIW
1. Mecze ligowe - realizowane IV-VI/2016, VIII – XI/2016, rozegrano23 mecze; udział
wzięło 22 zawodników i ok. 80 kibiców
2. Mecze sparingowe – realizowane III – IV/2016, VII – VIII/2016, rozegrano 10 meczy
sparingowych, w których udział wzięło 20 zawodników i ok. 50 kibiców
3. Treningi – realizowane III – XI/2016, zostały odbyte 23 treningi, udział w treningu bierze
ok. 15-20 zawodników
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
•udział niepełnosprawnych w XI Wojewódzkim Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II
w Łasku. 5 niepełnosprawnych i 2 opiekunów.
•Uczestnictwo w XI Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
,,Ziemia Łódzka organizowanej przez RCPS w Łodzi która odbyła się w Łodzi. 14 osób brało
udział w konkurencjach sportowych.
•udział w konkurencjach sportowych na imprezie ,,Razem dla niepełnosprawnych” w ŚDS
w Dąbrowie Widawskiej – podopieczni ŚDS-ów i DPS-ów
•udział w XVIII przeglądzie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych ,,Integracja
– Sędziejowice 2016” -konkurs sportowy
•udział w III Festiwalu Pomysłów Twórczych ,,Razem Lepiej” w Aleksandrowie Łódzkim
(udział w konkurencjach sportowych)
•udział w imprezie rekreacyjno-sportowej ,, W krainie przygód” w ŚDS Grójcu Wielkim
(udział niepełnosprawnych w konkurencjach sportowych)
Działanie 3 – Popularyzacja sportu wśród wszystkich i promocja aktywności
fizycznej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•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 sportowe – biegi przełajowe
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•Powiatowe zawody w piłkę siatkową
•XI Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku
•Zawody w piłkę siatkową plażową
•Turniej „Gimnazjada”
•Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny
•Gminne zawody w piłkę koszykową
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
•Wojewódzki bieg pamięci Jana Pawła II w Łasku,
Czynny udział w zawodach i turniejach:
•Gminne zawody w piłce ręcznej,
•Gminne zawody w piłce nożnej,
•Gminne zawody w piłce siatkowej,
•Gminne zawody w piłce koszykowej,
•Czwórbój lekkoatletyczny,
•Wojewódzki bieg pamięci Jana Pawła II w Łasku,
•Powiatowe zawody w piłce ręcznej,
•Udział w programie Mały mistrz
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA
•udział w roli kibica w Weekendowej Lidze Piłki Siatkowej – 50 osób x 12 dni,
•wyjazdy na mecze SKRY Bełchatów – 40 osób
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
•zakup piłek oraz innego sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców sołectw
GKS CHOCIWIU
•Gminny Klub Sportowy Chociw w 2016 roku otrzymał dotację z Urzędu Gminy w wys.
8.000,00 zł, która w całości przeznaczył na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocję Gminy Widawa poprzez sport,
a w szczególności poprzez organizowanie treningów i przygotowanie do uczestnictwa
w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego dla wszystkich grup wiekowych.
Powyższa kwota pozwoliła zorganizować mecze ligowe, mecze sparingowe, treningi oraz
pozwoliła na uczestnictwo klubu GKS Chociw w rozgrywkach ligowych B klasy grupy
3 OZPN Sieradz. Gminny Klub Sportowy Chociw zajął 4 lokatę w rozgrywkach ligowych
OZPN w Sieradzu.
•Zorganizowano piknik sportowy pn. „Żyj zdrowo na sportowo”, który cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
- Organizacja VI Widawskiego Zlotu Motocyklowego – ok. 950 osób
CEL STRATEGICZNY IV - Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój
współpracy z organizacjami pozarządowymi
Integracja społeczna to proces, który został zdefiniowany w ujęciu socjologicznym oraz
innych nauk społecznych. To włączanie się różnorodnych, nieokreślonych w aspekcie
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klasyfikacji, grup społecznych w większe zbiorowości społeczne. Integracja społeczna
umożliwia przedstawicielom tych grup, do których zazwyczaj należą reprezentanci na
pozyskanie dostępu do konkretnych praw czy też usług, które były dla nich niemożliwe
wcześniej do zdobycia.
CELE OPERACYJNE
1. CEL 1: Polepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami
społeczności lokalnych.
Działanie 1 – Zwiększanie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
GMINA WIDAWA
W dniu 11 marca 2016 r. Gmina Widawa ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016
roku pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży
i mieszkańców oraz promocja Gminy Widawa poprzez sport w 2016 roku”. Na realizacje
zadania przeznaczono dotacje w kwocie 77 000 zł. Konkurs został rozstrzygnięty 11 kwietnia
2016 roku. Oferty złożyło 6 klubów, komisja przyznała dotację w następującej wysokości:
1. Gminny Klub Sportowy „Widawia” Widawa – 38 000 zł
2. Gminny Klub Sportowy Chociw – 8 000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Libero” Widawa – 8 000 zł
4. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Widawa – 8 500 zł
5. Klub Sportowy ,,Huragan” Widawa – 14 500 zł
6. Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa – oferta odrzucona z powodu braków formalnych
Zadania realizowane w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu to:
1. Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach.
2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży poprzez m. in. udział
w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia młodego pokolenia oraz propagowanie stylu życia
wolnego od uzależnień.
4. Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży.
5. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania publicznego.
6. Upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim.
W dniu 17 marca 2016 roku Gmina Widawa ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie propagowania kultury, sztuki oraz tradycji i historii
regionu obejmujących „Propagowanie kultury, sztuki oraz tradycji i historii regionu wśród
dzieci, młodzieży i mieszkańców w 2016”. Na realizacje zadania przeznaczono dotacje
w kwocie 3 000 zł. Konkurs został rozstrzygnięty 14 kwietnia 2016 roku. Ofertę złożyło
Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu IKAR z siedzibą w Widawie,
komisja przyznała dotację w kwocie 3 000 zł.
Zadania realizowane w ramach propagowania kultury, sztuki oraz tradycji i historii
regionu:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów ceramicznych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Gminy Widawa.
2. Zapoznanie ze specyfiką dawnych zawodów (garncarstwo), istniejących w naszym
regionie.
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3. Zorganizowanie wystawy prac uczestników projektu.
4. Propagowanie sztuki ceramicznej w środowisku lokalnym.
Działanie 2 – Wspieranie tworzenia organizacji pozarządowych.
Na terenie Gminy Widawa w czerwcu 2016 roku powstało „Stowarzyszenie Integracyjne
ZdroWid”. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego –
oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla ludzi starszych, rozbudzanie zainteresowań,
potrzeb oraz aktywizacji kulturalno - oświatowej ludzi starszych w środowisku zamieszkania,
organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej,
organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno – oświatowych dostosowanych do
zainteresowań członków Stowarzyszenia, rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich, kółek zainteresowań.
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie zaspokajania potrzeb
i udzielania pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
i niepełnosprawnych. to: Stowarzyszenie liczy obecnie 31 członków – seniorów z terenu
Gminy Widawa.
CEL 2: Usprawnienie kanałów informacyjnych pomiędzy społecznością lokalną,
a władzami gminy.
Działanie 1 – Konsultowanie działań podejmowanych przez gminę a związanych
z organizacją życia społecznego z organizacjami pozarządowymi.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w 2016r.
na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu
podniesienia jakości zajęć psychologiczno-pedagogicznych i rewalidacyjnych zakupiono
pomoce dla logopedy, pedagoga
•Doposażenie biblioteki szkolnej w ramach ,,Programu Rozwoju Czytelnictwa” (wkład
własny),
•Udział projekcie „Szkoła kierunek na przyszłość”
CEL 3: Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców.
Działanie 1 – Organizowanie życia społeczno – kulturalnego w sołectwach na bazie
budynków OSP – Na terenie Gminy Widawa w 2016 roku w następujących sołectwach
Gminy Widawa odbyły się uroczystości społeczno – kulturalne na bazie budynków OSP dla
mieszkańców poszczególnych społeczności:
- Sołectwo Chrusty – Dzień Kobiet
- Sołectwo Chrząstawa – Dzień Kobiet
- Sołectwo Dąbrowa Widawska – Dzień Dziecka
- Sołectwo Łazów – Piknik rodzinny
- Sołectwo Rogóźno – Dzień dziecka
- Sołectwo Ruda- Wieczór Andrzejkowy
- Sołectwo Świerczów – Dzień Kobiet
- Sołectwo Widawa – Dzień Dziecka
- Sołectwo Wola Kleszczowa – Piknik Rodzinny
Działanie 3 – Organizowanie różnego rodzaju imprez
okolicznościowych, spotkań, pikników, festynów rodzinnych itp.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Organizacja Balu Charytatywnego - 26 listopada 2016 odbył się Bal Charytatywny,
zorganizowany przez Wójta Gminy Widawa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Widawie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie na rzecz
niepełnosprawnej mieszkanki z terenu Gminy Widawa. Celem akcji charytatywnej była pomoc
rodzicom dziecka w zebraniu środków finansowych na zakup sprzętu specjalistycznego MOTO
– MED, który pozwoliłby rodzicom niepełnosprawnej dziecka na systematyczną rehabilitację
w warunkach domowych.
W wyniku przeprowadzonej akcji Komitetowi Organizacyjnemu udało się zebrać kwotę
34.183,00 zł. Do akcji charytatywnej w miesiącu grudniu 2016r. włączyła się również
Fundacja
PRO
SALUTE
OMNIUM
z Katowic,
która
przekazała
kwotę
1.000,00 zł na subkonto niepełnosprawnej dziewczynki. Środki finansowe zostały zebrane na
balu na kwotę 26.073,00 zł i w dniu 06.12.2016r. zostały przekazane przez Wójta Gminy
Widawa oraz Kierownika GOPS Widawa rodzicom dziewczynki.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem IKAR Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczno –
Kulturalna w realizacji projektu „Gliną malowane” - promocja projektu wśród mieszkańców
Gminy Widawa.
3. Współpraca z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2015 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016) dot. dystrybucji żywności dla najuboższych
mieszkańców Gminy Widawa.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
1. Współorganizowanie balu charytatywnego dla niepełnosprawnej pacjentki Ośrodka
Zdrowia.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań,
pikników, festynów rodzinnych,
2. Współorganizowanie festynów rodzinnych i pikników odbywających się w sołectwie
Widawa, Rogóźno
3. Organizacja spotkania noworocznego oraz święta – Dnia Dziecka dla dzieci
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH I OŚWIATY
1. Współorganizacja balu sportowego dla mieszkańców Gminy Widawa w celu integracji
społecznej,
2. Współpraca przy organizacji letniego pikniku sportowego na Gminnym stadionie
w Widawie przy zaangażowaniu wielu grup społecznych oraz OSP Widawa,
3. Zaangażowanie w przygotowaniach uroczystości organizowanych przez OSP Widawa
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
1. GKRPA - udział uczniów w konkursach – 90 osób,
2. Caritas: (rozprowadzanie na terenie szkoły świec bożonarodzeniowych, przeprowadzenie
zbiórki artykułów spożywczych i chemicznych, potrzebnych do zrobienia paczek dla najbardziej
potrzebujących, pomoc w rozwożeniu przygotowanych wcześniej paczek – 24 członków
szkolnego koła Caritas),
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3. SzZS – organizacja turniejów sportowych, udział w rozgrywkach organizowanych przez
SzZS na różnym szczeblu – 160 uczniów
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
•Organizowanie dyskotek szkolnych
•Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła
•Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” – cała szkoła wraz z rodzicami
i nauczycielami
•Wielkanoc – Misterium Paschalne – cała szkoła wraz z rodzicami i nauczycielami
•Jasełka Bożonarodzeniowe – cała szkoła wraz z rodzicami i nauczycielami
•Organizacja Dnia Babci i Dziadka
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
•udział w akcji „Zostań super-zakrętakiem”, która polegała na zbieraniu plastikowych
zakrętek, co pozwala zebrać środki na spełnianie marzeń podopiecznych
•zorganizowano Wigilię dla uczniów i rodziców oraz uroczystości z okazji „Dnia Kobiet”,
„Dnia Matki”, „Dnia Babci i Dziadka” w celu kreowania właściwych postaw społecznych
wobec osób starszych.
•udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, polegającej na zbiórce monet o najniższych
groszowych nominałach w ramach współpracy z Towarzystwem Nasz Dom
•udział w akcji propagującej pozyskiwanie 1% podatku na rzecz fundacji, z którą
współpracuje nasza placówka w ramach współpracy z Fundacją Studencką „Młodzi –
Młodym”
GMINNY OŚRODEK KULTURY
1. Zorganizowanie XXIII Finału WOŚP – ok.300 os.
2. Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka – 150 os.
3. Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Kobiet – ok. 300 os.
4. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego pn. „NIEDZIELA Z RODZINĄ”,
5. Zorganizowanie obchodów święta Ludowego połączonego z występami artystycznymi –
250 os.
6. Zorganizowanie Narodowego Czytania „ Henryk Sienkiewicz”
CEL STRATEGICZNY V - Zabezpieczenie wysokiej jakości usług pomocy.
CELE OPERACYJNE
1. CEL 1: Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego oraz organizacji pracy instytucji.
Działanie 1 – Stworzenie wystarczającego zaplecza sieci placówek pomocy społecznej
zapewniających realizacje wszystkich potrzeb społecznych.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOEŁCZNEJ W WIDAWIE.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie w 2016 roku udzielił pomocy 860 osobom
w ramach pomocy środowiskowej,
- W ramach wsparcia finansowego:
- Zasiłki stałe – 65,
- Zasiłki celowe – 162, w tym specjalne zasiłki celowe 61,
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- Zasiłki okresowe – 47,
- Świadczenia rodzinne wypłacone dla 428 rodzin, w tym świadczeń rodzinnych 12337,
- Świadczenia opiekuńcze dla 176 rodzin, w tym świadczeń opiekuńczych 2292,
- Świadczenia alimentacyjne dla 45 rodzin, w tym świadczeń alimentacyjnych 593,
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
•w 2016r – liczba statutowa – 40 osób, osób przyjętych do ŚDS w 2016r. to 51osób
w tym 11 osób na zastępstwo ( typu A - 17, B - 16, C - 18) w tym 3 decyzje na pobyt
wstrzymano (śmierć 1 uczestnika, umieszczenie w DPS 1 uczestnik, zły stan zdrowia
1 uczestnik), 1 decyzja na pobyt wygasła ze względu na czas na jaki została zawarta.
Działanie 2 – Wzbogacanie oferty istniejących placówek.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOEŁCZNEJ W WIDAWIE.
W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie od 1 kwietnia
2016 roku funkcjonuje Dział Świadczeń Wychowawczych, który realizuje ustawę
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci mającą na celu pomoc finansową rodzicom
posiadających dzieci do 18 roku życia oraz spełniających kryteria dochodowe ustalone
w ww. ustawie w formie wypłaty świadczeń wychowawczych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
Osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie korzystają z różnych form zajęć
i treningów tj.w zajęciach kulinarnych, treningu higienicznym, terapii ruchowej,
poradnictwie socjalnym, poradnictwie psychologicznym, terapii zajęciowej – w zakresie
zajęć plastycznych i robótek ręcznych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego
realizowany na zajęciach komputerowych, ergoterapii, opiece pielęgniarskiej, teatroterapii,
treningu umiejętności społecznych (tj. kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika
z osobami bliskimi, sąsiadami. Nauka pisania, czytania i liczenia. Rozpoznawanie
pieniędzy, godziny na zegarze).
Ponadto uczestnicy mają zapewnioną pomoc w dostępie do placówek służby zdrowia,
lekarza internisty, lekarzy specjalistów, na badania, do szpitala. Pomoc w załatwieniu
formalności związanych z zabiegami operacyjnymi. Kontrola pobieranych leków
(przypominanie o pobieraniu i wykupywaniu leków). Pomoc podczas karmienia, zmiana
pampersa, pomoc podczas ubierania odzieży wierzchniej, podczas kąpieli osobom
niepełnosprawnym ruchowo, pomoc podczas wchodzenia, wychodzenia z samochodu
dowożącego do placówki. Pomoc podczas poruszania. Pomoc w wykupywaniu leków
osobom samotnym, niesamodzielnym.
Na terapii plastycznej zajęcia odbywają się codziennie, stosowane są różne techniki,
innowacyjne np. pirografia, malowanie pastelami, farbami olejnymi, organami. W ramach
tych zajęć uczestnicy wykonują prace plastyczne na różne konkursy wewnętrzne
i zewnętrzne. Udział w tych konkursach, a czasem także nagrody motywują do dalszej
wytężonej pracy.
W ramach zajęć teatralnych grupy ,,Dąb” uczestnicy ŚDS przygotowują
się do prezentacji teatralno – taneczno - muzycznych. Uczą się umiejętności wyrażania
uczuć, empatii. Rozładowują frustracje i napięcia będące czasem skutkiem
niepełnosprawności. Uczą się umiejętności czytania i poprawnej dykcji. Ćwiczą pamięć
poprzez naukę tekstów, słów piosenek. Ćwiczą słuch muzyczny poprzez śpiew. Pokonują
lęk i nieśmiałość poprzez występy publiczne.
Udział w konkursach, występach, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych, piknikach,
imprezach w innych Ośrodkach, placówkach oraz organizowanie przez ŚDS w Dąbrowie
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Widawskiej tych form wsparcia poprzez tworzenie nowych elementów ofert i bazowanie
na istniejących. Niepełnosprawni brali również udział w różnych spotkaniach
w zaprzyjaźnionych placówkach, gdzie prezentowali swoją twórczość i aktywność:
plastyczną, teatralną, muzyczną, taneczną oraz sportową.
Działanie 3 – Zwiększenie zasobów kadrowych instytucji pomocy społecznej.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE.
1. Od 01.04.2016 r. w strukturze GOPS Widawa został utworzony Dział Świadczeń
Wychowawczych w ramach realizacji ustawy o pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zostało
zatrudnionych 2 pracowników (obsługa merytoryczna 1/1 etat, obsługa księgowości 0,75)
2. Zatrudniono asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia w okresie VII - XII/2016 r.
w ramach realizacji „Programu Asystent rodziny i wspierania rodziny zastępczej na rok 2016.
3. CEL 2: Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.
Działanie 1 – Organizacja szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i zdobywania
nowych umiejętności (z dziedziny psychologii, pedagogiki, pracy z rodzina, socjoterapii,
umiejętności interpersonalnych) dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej w powiecie.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
•Pracownicy GOPS w Widawie aktywnie uczestniczyli w następujących szkoleniach
organizowanych przez pracodawcę - 12 pracowników GOPS w Widawie uczestniczyło
w 26 szkoleniach dot. realizacji ustaw wynikających z statutu GOPS.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
•zorganizowanie przez kierownika ŚDS spotkań Zespołu Wspierająco - Aktywizującego
w czerwcu 2016 r. oraz w grudniu 2016 r. celem podsumowania działań, omówienia
i dokonania oceny postępów w rehabilitacji psychospołecznej i ruchowej, omówienie
propozycji co do dalszych działań terapeutycznych
•udział w szkoleniu pracowników ŚDS Dabrowa Widawska,, Praktyczne aspekty oraz
specyfika metody pracy z osobą chora na Alzhaimera” 27.04.2016 r. – 2 pracowników
•udział w spotkaniu i szkoleniu pracowników ŚDS przeprowadzonym przez kierownika
ŚDS pt .,,Zespół wspierająco - aktywizujący jego cele i zadania w ŚDS w Dąbrowie
Widawskiej” dn. 18.03.2016r. – 6 pracowników
•udział w szkoleniu , Tworzenie Centrów Usług Społecznych” organizowanym przez
Urząd pracy w Łodzi – 2 pracowników dn. 30.06.2016 r.
•udział w szkoleniu organizowanym przez UG w Widawie ,,Prawo zamówień publicznych
– nowelizacja” – dn. 6.07.2016 r. - 2 pracowników
•przeprowadzenie szkolenia przez kierownika ŚDS Dabrowa Widawska dla pracowników
ŚDS ,,Skuteczna komunikacja w pracy z uczestnikami w ŚDS” – 8 pracowników
dn. 26.10.2016 r.
•spotkania indywidualne i grupowe pracowników ŚDS z pracownikami GOPS w Widawie
celem pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych
•udział pracownika ŚDS –
Interdyscyplinarnego w Widawie

psychologa

jako

członka

Gminnego

Zespołu

Działanie 2. Opracowanie i wdrażanie projektów współfinansowanych przez
Europejski Fundusz Społeczny.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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•Przygotowanie projektu wniosku przez GOPS Widawa pod nazwą „Razem możemy
więcej” o aplikację środków finansowych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.
•Przygotowanie projektu wniosku przez GOPS Widawa pod nazwą „Stop przemocy
na terenie Gminy Widawa” o aplikację środków w ramach Programu Osłonowego –
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2016. Celem projektu
było stworzenie punktu interwencji kryzysowej na terenie Gminy Widawa.
Podsumowanie
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Widawa to dokument opracowany w celu
przedstawienia Radzie Gminy oraz całej społeczności lokalnej postępu naszej Gminy na
drodze do zrównoważonego rozwoju. Przedstawia wykonane działania, z realizacji strategii.
Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa
na lata 2016-2020 będzie miała wpływ na wdrożenie w gminie nowoczesnego modelu
polityki społecznej. Strategia kierunkuje działania władz samorządowych i instytucji pomocy
społecznej, w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na pełnienie aktywnej roli
w budowaniu nowoczesnego systemu pomocy i integracji społecznej. Zorientowanie strategii
na wybranych grupach socjalnych przez pryzmat działań strukturalnych, inwestycyjnych,
rozwojowych, jest najlepszą możliwością poprawy sytuacji wielu osób i rodzin, a także
zaktywizowania wielu grup narażonych na wykluczenie społeczne.
Podsumowując ten okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Widawa, należy stwierdzić,
że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych zadań. Nie
pozwoliły one wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na pewno
przybliżyły do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele jeszcze zostało
do zrobienia na rzecz rozwoju naszej gminy, to systematyczne, konsekwentne, a przede
wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu osiągnąć cel nadrzędny i misję postawioną
w strategii.
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