UCHWAŁA NR LVI/342/18
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Widawa w roku 2017 i w latach 2015 -2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 176 ust. 1 pkt 1, art. 179 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 697, poz. 60, poz. 1292 i poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 107) Rada Gminy Widawa uchwala, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015–2017” za lata 2015-2016
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015–2017” za rok 2017 rok
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. 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 LVI/342/18
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 marca 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa
na lata 2015-2017 za lata 2015-2016
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015-2017 ustanowiony został
Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gmina Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie. Wszelkie
działania podejmowane w ramach Programu adresowane były do rodzin mieszkających na terenie
gminy Widawa, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
w szczególności dotknięte bezrobociem, ubóstwem, doświadczających przemocy domowej,
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek, małoletnich matek, małoletnich ojców,
zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź którym została odebrana lub
ograniczona władza rodzicielska.
Zgodnie z artykułem 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do zadań własnych gminy należy m. in.
opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. W świetle zadań ustawy
pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez
właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by działania
i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji.
Konsekwencją powyższego zapisu było wprowadzenie Trzyletniego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Widawa na lata 2015-2017. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania
Rodziny było utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu przywrócenie im zdolności do
wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu
dzieci.
Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 20152017 było wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych i tworzenie sprzyjających warunków dla jej prawidłowego funkcjonowania. Dla
skutecznej realizacji Programu i osiągnięcia celu głównego sformułowano cztery cele szczegółowe:
1. Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny.
2. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
3. Podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
4. Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze społecznością lokalną.
Zadania w ramach Programu skierowane były do całych rodzin, również w sytuacjach, gdy dziecko
umieszczone zostało poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.
Wsparcie rodziny miało służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.
W realizacji ww. Programu uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania
mieszczące się w zakresie wspierania rodziny:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie oraz właściwe referaty Urzędu Gminy w Widawie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie,
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- Komisariat Policji w Widawie,
- Placówki Oświatowe z terenu Gminy Widawa,
- Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Widawa,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Widawie,
- Organizacje pozarządowe,
- Parafie z terenu Gminy Widawa,
- Kluby Sportowe z terenu Gminy Widawa.
Partnerzy Programu:
- Starostwo Powiatowe w Łasku,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łasku,
- Komenda Powiatowa Policji w Łasku,
- Sąd Rejonowy w Łasku.
Zakładanym efektem programu było zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
dzięki ścisłej współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz dobra rodzin. System
powinien opierać się na szybkim i skutecznym przepływie informacji pomiędzy instytucjami oraz na
tworzeniu zespołów wspierających rodziny w kryzysie. Zintegrowane działania mają
minimalizować negatywne skutki sytuacji kryzysowych w rodzinach oraz przyczyniać się do
poprawy funkcjonowania rodzin, jednocześnie zapobiegając umieszczaniu dzieci w pieczy
zastępczej.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015 – 2017 zakładał tworzenie
optymalnych warunków dla poprawy jakości życia dzieci i rodzin. Wsparcie rodzin miało charakter
profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostały stworzone możliwości
samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Tylko w takiej sytuacji możliwe było
zwiększenie jej szans na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystywanie własnej
aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności. Pomoc, którą
oferował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie była nakierowana w pierwszej
kolejności na wykorzystywanie zasobów własnych rodziny, a wsparcie instytucjonalne było
zapewnione w sytuacji, gdy rodzina musiała się zmierzyć z problemami, których nie jest w stanie
samodzielnie rozwiązać.
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HARMONOGRAM realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015 – 2017
CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i tworzenie sprzyjających warunków
dla jej prawidłowego funkcjonowania.
Zadanie/
Termin
Działania
Wskaźniki
realizacji
Realizatorzy
Cel szczegółowy 1. Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny.
1.
PRACA
1. Rozbudowa systemu
2015 – 2016 -Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zatrudnionego na umowę
Z RODZINĄ chroniącego rodzinę przed
o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w 2015r. - wyniosła 13 rodzin; 2016r. utratą bezpieczeństwa
wynosiła 12 rodzin.
socjalnego:
Wszyscy
-Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta pracującego na podstawie umowy
realizatorzy a) wsparcie dla rodzin z osobą
zlecenia w latach 2015-2016 wyniosła 8 rodzin.
programu
długotrwale bezrobotną,
-1.046 rodzin zostało objętych pracą socjalną, pomocą niepieniężną, poradnictwem
i partnerzy
b) rozwój systemu wsparcia
i doradztwem.
dla rodzin z osobą
-Funkcjonuje punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób uzależnionych
niepełnosprawną i starszą,
i współuzależnionych.
c) wsparcie rodzin
-Poradnictwo specjalistyczne – psychologa Pani Jolanty Kozak-Leszczyńskiej,
zagrożonych ubóstwem,
która dwa razy w tygodniu przyjmowała w latach 2015-2016 w SPZPOZ
w Widawie(250 osób)
d) wsparcie rodzin
-125 osób w 2015 r. skorzystało z bezpłatnych usług radcy prawnego, który oferuje
z problemem uzależnienia,
e) wsparcie rodzin
swoje usługi dwa razy w tygodniu.
z problemami opiekuńczo –
-Realizacja programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
wychowawczymi.
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym2) Poradnictwo specjalistyczne
Podprogram 2015 r.- 859 osób, 2016 r.-782 osób.
-Udział w stażach wzięły w sumie 17 osoby.
(psycholog, prawnik,
pracownik socjalny),
-Prace społecznie użyteczne – 40 osób.
3) Kierowanie na leczenie
-Roboty publiczne – 4
odwykowe osób
-Prace interwencyjne - 2
-Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rodzina 500+.
uzależnionych
Liczba rodzin pobierających świadczenie w 2016 r. wyniosła 576.
i współuzależnionych,
4) Dostarczenie usług
-Wsparcie finansowe w formie:
-Zasiłki stałe 195
i świadczeń pomocy
-Zasiłki celowe 347, w tym specjalne zasiłki celowe 130
społecznej rodzinom żyjącym
-Zasiłki okresowe 121
w trudnych warunkach
-Świadczenia rodzinne wypłacone dla 1.028 rodzin
materialnych.
Lp.
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5) Zapobieganie
niedożywieniu dzieci z rodzin
ubogich.
6) Akcje pomocowe:
a) zbiórka podręczników
i zabawek,
b) zbiórka odzieży używanej.
7) Udzielanie pomocy
rzeczowej w formie
produktów spożywczych.
8) Wspieranie rodziców
w funkcjach opiekuńczychwychowawczych:
a) akcje promocyjne
i propagandowe,
b) rodziny wspierające
i asystent rodziny.
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-Wypłata zasiłków pielęgnacyjnych 248
-Wypłata z funduszu alimentacyjnego 71
-109 rodzin ubogich objętych pracą socjalną ze względu na ubóstwo.
-Realizowano program „Maluch 2015”, którego celem była realizacja polityki
rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych
nad małymi dziećmi poprzez stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych
instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do 3 lat, poprawę
standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi. W ramach
resortowego programu „Maluch”. Gmina Widawa zapewnia funkcjonowanie
3 miejsc opieki u jednego dziennego opiekuna. Dzienny opiekun sprawował opiekę
nad 3 dzieci, wymagających szczególnej opieki.
-Funkcjonował Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie, ogółem założono
32 „Niebieskich Kart”, powołano 22 grupy robocze.
-Realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie
Gminy Widawa na lata 2012-2020.
-Funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Widawie, wysłano: 112 zaproszeń, przeprowadzono 28 rozmów motywacyjnych,
zorganizowano 20 posiedzeń, 4 osób zostało skierowanych na badania do biegłego
sądowego celem wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, 5 osób
wnioskiem Komisji zostały skierowane do Sądu celem wskazania rodzaju leczenia.
Zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa w spotkaniach grup
samopomocowych działających w miejscowości Dubie, Konopnica, Sieradz i Łask.
-Realizowano Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny jest
wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta Dużej Rodziny to system
zniżek dla rodzin wielodzietnych, które oferują instytucje publiczne i prywatni
przedsiębiorcy. W latach 2015-2016 wydano 72 Kart Dużej Rodziny.
-Realizowano wieloletni program wspierania finansowego Gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” na lata 2014-2020. Celem
ww. programu jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności
wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, chorych oraz niepełnosprawnych. Pomoc
w formie dożywiania udzielana była w zależności od sytuacji rodzinnej
i dochodowej rodziny lub opiekunów dziecka. Dożywianiem w latach 2015-2016
zostało objętych 1.636 osób.
-Zakupiono pakiet materiałów związanych z negatywnymi skutkami picia alkoholu:
ulotki, broszury, plakaty, które zostały rozpropagowane w placówkach
oświatowych oraz ośrodkach na terenie gminy.
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-Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, uczestnictwo
rodzin zastępczych w szkoleniu, pt. "W rodzinie siła".
-Program zdrowotny „Zdrowa Gmina” - ogółem wzięło udział 1131 osób.
-Stowarzyszenie integracyjne „Zdrowid”- wyjazd z okazji Dnia Kobiet do Teatru
Muzycznego w Łodzi
-Organizacja 2 Bali Charytatywnych na rzecz trojga niepełnosprawnych dzieci
z terenu Gminy Widawa.
-„Stop przemocy na terenie gminy Widawa” w ramach programu Osłonowego
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
-Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka” w latach 2015-2017 łącznie obdarowano
25 rodzin.
-Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
-Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego, Wigilii dla klientów ŚDS wraz
z zaproszonymi gośćmi (uczestniczyło ok. 70 osób – podczas każdej z imprez)
-Udział niepełnosprawnych korzystających z usług ŚDS w Dąbrowie Widawskiej
w konkursach, imprezach integracyjnych i okolicznościowych
-Prowadzenie 3 świetlic wiejskich w miejscowościach Widawa i Rogóźno,
z których korzystają dzieci i młodzież z terenu Gminy Widawa.
-Akcja „Narodowe Czytanie” zainicjowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej.
-Zorganizowano festyn pt. „Niedziela z rodziną” organizowanym przez GOK
w Widawie.
-Zorganizowanie imprezy folklorystycznej pt. „Noc Świętojańska”
-Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Brzykowie oraz Restarzewie Cmentarnym.
-Odpust Parafialny w Widawie, Brzykowie, Grabówiu oraz Restarzewie.
-Cykl warsztatów artystycznych (malarskich, graficznych, ceramicznych) w ramach
projektu ,,Gdzie historia nie może, tam legendę pośle…’’ oraz „Gliną malowane”Stowarzyszenie „Ikar”.
-Powstanie Klubu Sportowego MUKS Widawa: zajęcia odbywały się na gminnym
stadionie w Widawie oraz w hali sportowej ZS w Widawie – 2 razy w tygodniu
w 4 grupach (łącznie 8 treningów); Średnia ilość uczestników na zajęciach wynosiła
115 osób; udział w turniejach organizowanych przez kluby, miejscowości czy
powiaty oraz grach sparingowych na terenie województwa łódzkiego oraz spotkanie
mikołajkowe połączone z integracją rodziców i sympatyków MUKS Widawa,
organizacja „Balu Sportowców”.
-Akcja pod nazwą "Gwiazdka dla wszystkich dzieci".
-Zbiórka żywności na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących, współpraca
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z CARITAS.
Cel szczegółowy 2. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
2.
PRACA
1)Pomoc dla dzieci z rodzin
2015 – 2016 -Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za dobre wyniki w nauce –
Z DZIEĆMI nie objętych programami
73 osób.
rządowymi w zakresie
-Dofinansowanie do podręczników „Wyprawka szkolna” - 37 osób.
przygotowania wyprawki
Wszyscy
-Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu.
realizatorzy szkolnej,
-Regulamin Oceniania Zachowania.
programu
2)Dofinansowanie
-Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych bądź wyszukiwanie
i partnerzy
wypoczynku letniego
dodatkowych informacji na różne zajęcia.
i zimowego dla dzieci w tym
-Wykonanie projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum - 14 osób.
-Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych.
dofinansowanie obozu
-Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy na temat pracy nad poprawą
terapeutycznego dla dzieci
wyników w nauce oraz własnym zachowaniem- wg potrzeb, cała szkoła.
z grup ryzyka, wspieranie
-Wykorzystywanie atrakcyjnych środków dydaktycznych pozyskanych w ramach
wyjazdów integracyjnych
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015dzieci i młodzieży,
3)Dostęp do specjalistów
edukacja włączająca.
dziecięcych dla wszystkich
-Warsztaty dotyczące rozwijania samowiedzy i świadomości własnego potencjału
dzieci z terenu Gminy Widawa
w aspekcie dalszej drogi kształcenia – 26 osób.
(niezależnie od dochodu
-Zorganizowano festyn rekreacyjno - sportowy – Święto Rodziny – 155 osób
-Współpraca z PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź, która przekazała nieodpłatnie
rodziny- psycholog, logopeda),
30 tornistrów z wyposażeniem dla pierwszoklasistów z terenu gminy Widawa
4)Tworzenie funduszy
-Działalność Stowarzyszenia "Ikar": warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży
stypendialnych oraz
organizowane przez Stowarzyszenie IKAR – 30 osób, zorganizowano cykl rożnych
przyznawanie stypendiów dla
warsztatów artystycznych 2 wycieczki; wydano 1 publikację; udział w szkoleniu
dzieci uzdolnionych z rodzin
"Maróz 2015" realizacja projektów: "Glina malowane", "Gdzie historia nie może,
znajdujących się w trudnej
tam legendę pośle..."
sytuacji materialnej,
5)Wspieranie
promowania
-Organizowano zajęcia rekreacyjne w czasie ferii zimowych przez zespoły szkół;
lokalnych liderów,
gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka (151 osób); obóz rekreacyjno6)Utworzenie świetlicy
sportowy w Darłowie (40 osób); kolonie letnie w Sianożętach (1 dziecko); akcja
środowiskowej lub świetlicy
pt."Gwiazdka dla wszystkich dzieci" (6 dzieci); zajęcia dla dzieci i młodzieży
socjoterapeutycznej (pomoc
spędzającej wakacje w domu (100 osób); półkolonie letnie w Szkole w Brzykowie
w odrabianiu lekcji, kółko
(40 dzieci)
zainteresowań, wspólne gry
-UKS "Libero" Widawa/KO w Łodzi: obóz w Darłowie (40 osób-2015 r.;45 osóbi zabawy, pogadanki,
2016 r.), kolonie w Jarosławcu (15 dzieci), kolonie w Poroninie (22 dzieci)
wycieczki krajoznawcze,
w Rowach (2 osoby)
Internet, filmy),
-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała
7)włączanie do programów
wypoczynek dzieci w półkoloniach zimowych, półkoloniach letnich, letni
Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany
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dydaktycznych zająć
profilaktyczno – edukacyjno –
wychowawczych z zakresu
dewiacji i dysfunkcji
społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem profilaktyki
uzależnień,
8)ochrona dzieci i młodzieży
przed nieprzystosowaniem
społecznym, marginalizacją
i społecznym wykluczeniem:
okontynuowanie
i wzbogacenie istniejących
programów profilaktycznych
i edukacyjnych wspierających
wychowanie dzieci
i młodzieży.
9)inicjowanie programów
informujących o źródłach
zagrożeń cywilizacyjnych
i kulturowych, metodach
i technikach budowania
odporności na manipulacje
medialną, grupową,
ekonomiczną, sposobach
prewencji i radzenia sobie
w sytuacjach trudnych,
10)wspieranie idei
wolontariatu,
inicjowanie programów
wyłaniania liderów
młodzieżowych w różnych
sferach życia publicznego.

Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany

wypoczynek – laureatek konkursu wiedzy o Janie Pawle II ( 2 osoby)
-Doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje wydawnicze w ramach
rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
-Zajęcie psychoedukacyjne prowadzone przez pracowników poradni „Samo się
nie zrobi, jak rozbudzić motywacje do nauki”.
-GBP w Widawie i filia biblioteczna w Chociwiu zorganizowały dla dzieci
i młodzieży wiele atrakcji min.: XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt.
„Czytanie Uskrzydla”, Międzynarodowy Dzień Czytania Bajek-wystawka oraz
czytanie wybranych bajek; współudział w akcji „Narodowe Czytanie” zainicjowane
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (w 2016 r. - „Quo Vadis” Henryka
Sienkiewicza); Dzień Pluszowego Misia w Publicznym Przedszkolu w Widawie
i oddziale przedszkolnym w Brzykowie; spotkanie autorskie z Panią Elżbietą
Bednarczyk-pisarką, aktorką, tancerką; z okazji „Mikołajek” zorganizowano dla
dzieci spotkanie z mikołajkową opowieścią; liczne wystawki i imprezy
okolicznościowe Dnia kobiet, Walentynek, Świąt Wielkanocnych, Wiosna, święta
Bożego Narodzenia, Nowości Książkowe; spotkanie autorskie z Panem Wiesławem
Drabikiem, autorem książeczek wierszowanych, pełnych humoru
-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała
wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży (kolonii i półkolonii):
w miejscowości Piwniczna Zdrój (12 dzieci), półkolonie zimowe (38 dzieci),
półkolonie letnie (78 dzieci).
-Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z orzeczeniami
PPP w Łasku oraz ich rodzin.
-Funkcjonował punkt konsultacyjno-terapeutyczny w SPZPOZ w Widawie,
psycholog Pani Jolanta Kozak-Leszczyńska (2 razy w tygodniu). 2015 r. skorzystało 250 osób
-Prowadzono 2 Świetlice Środowiskowe w miejscowości Rogóźno (9 godz.
tygodniowo/1 opiekun) i GOK Widawa (2 opiek./6 godz.), w których prowadzona
była m. in. działalność edukacyjna oraz pomoc w odrabianiu lekcji – 150 osób.
-Przyjmował logopeda – 130 uczniów.
-Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej, koła rozwijające szczególne
uzdolnienia uczniów – 50 osób.
-Wyjazdy do kina i teatru – 380 osób.
-Projekty edukacyjne – 50 osób.
-Udział w uroczystościach – 380 osób.
-Obejrzenie przez uczniów w galerii „Pod rurą” wystaw „Widawa i okolice na starej
fotografii” oraz „Gdzie historia nie może tam legendy pośle...”
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3.

BEZPIECZEŃSTW
Wszyscy
realizatorzy
programu
i partnerzy

1)Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
2)Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie:
oDiagnoza skali zjawiska,
oRozwijanie
programów
przeciwdziałania
przemocy
rówieśniczej
i szkolnej
w środowisku lokalnym,
oRozwijanie
programów
promujących przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
3)Promocja
programów
profilaktyczno-edukacyjnych
realizowanych z Policją,
4)Promocja
programów
edukacyjnych,
profilaktycznych,
terapeutycznych związanych
z uzależnieniem,
adresowanych
do
dzieci
i młodzieży,
5)Ochrona dzieci przed
uzależnieniami w rodzinie,
oAkcje
informacyjne
dla
rodziców na temat zagrożeń

Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany

2015-2016

-Zwiedzanie Muzeum Parafialnego w Widawie
-Udział uczniów w gminnym konkursie literacko-plastycznym „Śladami legend
naszego regionu”.
-Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy
Widawa
-Zespół Szkół, GKRPA: realizacja programów edukacyjnych, podejmowanie
działań w ramach wojewódzkiej Kampanii edukacyjnej "Dopalaczom mówimy
STOP - wybieramy zdrowie"; zajęcia wykładowo-warsztatowe przeprowadzone
przez specjalistę terapii uzależnień z wykorzystaniem alkogogli – realizacja
programu "nie daj się wkręcić"; Spektakle profilaktyczne (3)
-„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).
-Współorganizowanie festynów rodzinnych i pikników odbywających się
w sołectwie Widawa, Rogóźno – GKRPA w Widawie.
-Organizacja spotkania noworocznego oraz święta – Dnia Dziecka dla dzieci
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
-Tworzenie pozalekcyjnych klubów zainteresowań, świetlic środowiskowych,
klubów wiejskich:
·na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice wiejskie, które zapewniają młodzieży
paletę zajęć propagujących zdrowy tryb życia
·Zespół Szkół w Chociwiu, Szkoła Filialna w Ochlach: Koło zajęć polonistycznych,
komputerowych, z języka angielskiego, koło teatralne, SKS - gry zespołowe,
lekkoatletyka, SKS- kl. III-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 recytatorskie9 osób, zajęcia sportowe z piłki siatkowej- 12 osób, Zajęcia sportowe z piłki
ręcznej- 14 osób.
-Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1)organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży (kolonii),
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uzależnieniami
(alkohol,
narkotyki, nikotyna, internet).
6)Kontrola zakazu sprzedaży
papierosów
i alkoholu
dzieciom i młodzieży do lat
18.
7)Monitorowanie środowisk
zagrożonych uzależnieniami,
motywowanie do podjęcia
terapii przez członków rodziny
dzieci
ze
środowisk
zagrożonych.

Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany

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)zorganizowano imprezę integracyjną dla dzieci pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury.
UKS „LIBERO” Widawa/ KO w Łodzi:
·obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie w woj. Zachodniopomorskim-45 osób
·kolonie w Jarosławcu- 15 dzieci (24.07-06.08.2016 r.)
·kolonie w Poroninie- 22 dzieci (03-09.07.2016 r.
·bezpłatne kolonie letnie organizowane przez kuratorium oświaty w Ośrodku
Wypoczynkowym „Słowińska Perła” w miejscowości Rowy – 2 osoby.
Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień:
·wystawienie spektakli profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia,
·programu dotyczącego uzależnienia od narkotyków i dopalaczy pt.”Kuszenie
śmierci”, zorganizowanie szkolenia dot. choroby alkoholowej,
·zorganizowanie szkolenia dot. uzależnienia od dopalaczy.
Organizowanie konkursów i imprez promujących życie bez nałogów:
·organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursu plastycznego pt. „Wolni od
uzależnień – uzależnieni od życia”,
·współorganizowanie konkursu „Na najładniejszą pisankę”,
·współorganizowanie konkursu pt. „STOP DOPALACZOM! Nie daj się wypalić!”
Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną
dla osób uzależnionych i współuzależnionych:
1)wsparcie finansowe Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Łasku,
2)finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie.
-Stworzenie możliwości korzystania przez dzieci i rodziców z pomocy
psychologicznej – możliwość uzyskania porady psychologa w Punkcie
Konsultacyjno – Terapeutyczny w Widawie.
-Realizowano program „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020.
-Funkcjonował Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie – w latach 20152016 powołano łącznie 22 grupy robocze; liczba Niebieskich Kart ogółem wyniosła
– 32
-Funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychwysłano 112 zaproszeń, zorganizowano 20 posiedzeń.
-Monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą (obserwacja uczniów
nowych, z rodzin nie wydolnych wychowawczo, zastępczych, wywiady).
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-Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej:
zajęcia z wychowawcą i pedagogiem.
-„Zapobieganie agresji-zachowania niepożądane” – 18 osób.
-„Asertywność jako postawa dzięki której zachowujemy swoją tożsamość” –
18 osób.
-„Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożeniach życia” – 15 osób.
-„Moje prawa i obowiązki w rodzinie – rola rodziny” – 20 osób.
-„Dialog jako sposób rozwiązywania problemów” – 24 osoby.
-„Szacunek i tolerancja wobec innych” – 24 osoby.
-„Rodzinna atmosfera” – 24 osoby.
-„Przyczyny konfliktów w rodzinie” – 23 osoby.
-„Przyczyny rozwiązywania konfliktów w grupie” – 20 osób.
-„Umiejętność podejmowania decyzji – dyskusja klasowa” – 29 osób.
-„Niebezpieczeństwa grożące dzieciom” – 24 osoby.
-„Świat naszych emocji. Wyrażanie uczuć” – 7 osób.
-„Co to znaczy mieć charakter, mieć godność i szacunek innych ludzi” – 19 osób.
-„Moje miejsce w rodzinie-prawa i obowiązki dzieci” – 18 osób.
-„Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych” – 7 osób.
-„Moja hierarchia potrzeb i wartości” – 4 osoby.
-„Co to jest agresja i jak jej zapobiegać?” – 11 osób.
-„Kształtowanie umiejętności słuchania drugiego człowieka” – 7 osób.
-„Wrażliwość na zło. Czy ją posiadamy?” – 2 osoby.
-„Dialog jako sposób rozwiązywania problemów” – 41 osób.
-„Funkcje rodziny” – 8 osób, „Rola przyjaźni w roli człowieka” – 40 osób.
-„Jak skutecznie rozwiązywać konflikty” – 23 osoby.
-„Każdy człowiek zasługuje na szacunek” – 6 osób.
-„Ważne słowa – tolerancja i akceptacja” – 23 osoby.
-„Formy przejawiania się agresji i nasze reakcje na nie” – 23 osoby.
-„Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych” – 7 osób.
-„Co to znaczy być asertywnym” – 6 osób.
-„Asertywności można się nauczyć – jak mówić nie” – 20 osób.
-„Prawa dziecka” – 20 osób, „Jak rozwiązywać konflikty” – 22 osoby, „Kiedy
mówić NIE” – 10 osób, „Naucz się mówić NIE” – 19 osób.
-Przygotowano i zorganizowano w GOK Widawa wystawę prac plastycznych
dzieci biorących udział w konkursie o tematyce przeciwdziałania uzależnień.
Cel szczegółowy 3. Podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
4.
PRACA
1)Promowanie rodzinnej
2015 – 2016 -Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, uczestnictwo
Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany
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Z RODZINĄ
ZASTĘPCZĄ

opieki zastępczej,
rodzin zastępczych w projekcie "W rodzinie siła".
2)Ochrona dzieci
-Na terenie Gminy Widawa funkcjonuje 5 rodzin zastępczych objętych pomocą
pozbawionych opieki
GOPS w Widawie
w rodzinie naturalnej przed
Wszyscy
-Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zatrudnionego na umowę
instytucjonalnymi formami
realizatorzy
o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w latach 2015-2016 wynosiła 14 rodzin
programu
opieki,
-Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta pracującego na podstawie umowy
i partnerzy
3)Realizowanie szkoleń
zlecenia w latach 2015-2016 wyniosła 8 rodzin.
w zakresie tworzenia
-Uczestnictwo asystentów rodziny w szkoleniach: „Psychospołeczne zagadnienie
rodzinnych form pieczy
funkcjonowania rodziny”, „Procedura odebrania dziecka”, „Zabezpieczenie dobra
zastępczej,
małoletnich dzieci”.
4)Wspieranie istniejących
-Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2015-2016 - 11 dzieci.
i tworzenie nowych
niespokrewnionych
z dzieckiem rodzin
zastępczych, zawodowych
niespokrewnionych
z dzieckiem rodzin
zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka,
5)Wszechstronna opieka nad
dzieckiem pozbawionym
elementarnego oparcia
w rodzinie naturalnej,
6)Tworzenie infrastruktury
niezbędnej dla dobrego
funkcjonowania rodzinnej
opieki zastępczej.
Cel szczegółowy 4. Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze społecznością lokalną.
5.
EDUKACJA 1)Wspieranie zajęć służących 2015 – 2016 Udział w programach edukacyjnych:
budowaniu
postaw
-„Trzymaj formę” - konkurs wiedzy.
sprzyjających
rozwijaniu
Wszyscy
-Zadbaj o swoje płuca.
realizatorzy
umiejętności
społecznych
-Czyste powietrze wokół nas.
programu
-Nie pal przy mnie proszę.
oraz
przedsiębiorczości
i partnerzy
-Żyj smacznie i zdrowo.
młodego pokolenia,
2)Szkoła jako placówka
-Ratujemy, uczymy ratować.
integrująca wiedzę z różnych
-Aktywni żyją dłużej.
dziedzin,
służąca
-Mały Mistrz.
Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany
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wszechstronnemu rozwojowi
indywidualnemu,
ucząca
krytycyzmu oraz angażująca
i przygotowująca uczniów do
rozwiązywania problemów
jednostki,
rodziny
i społeczności,
3)Wspieranie
i promocja
uczniów uzdolnionych:
oWypracowanie procedury
efektywnej
selekcji,
wyróżniania,
nagradzania
i monitoringu
rozwoju
młodzieży uzdolnionej.
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-Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie.
-Akademia Bezpiecznego Puchatka.
-Program edukacyjny wybieram wodę.
-Szklanka mleka.
Udział w konkursach promujących zdrowy styl życia:
-Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2015-2016 - 11 dzieci.
-„Stop dopalaczom, nie daj się wypalić” - konkurs teatralny zorganizowany przez
PSSE w Łasku.
-„Żyj zdrowo bez uzależnień”- konkurs plastyczny zorganizowany: GKRPA
w Widawie.
-„Trzymaj formę” - konkurs wiedzy.
-Powiatowy konkurs „Każdy mądry ci to powie, że palenie niszczy zdrowie”
w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia.
-Liczne rozmowy, pogadanki nt. dbania o własne zdrowie i unikania zagrożeń.
-”Profilaktyka próchnicy” (dla dzieci oddział przedszkolny)zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracownika PSSE w Łasku.
-Udział uczniów w akcji profilaktycznej „Niebieska integracja”z okazji Światowego
Dnia Zdrowia ( integracja z chorymi na cukrzycę) współpraca z PPIS w Łasku.
-Prezentacje multimedialne nt. „Zdrowego stylu życia”, „Dopalacze kradną życie”.
-Liczne rozmowy, pogadanki o szkodliwym działaniu na organizm środków
psychoaktywnych.
-Warsztaty profilaktyczne ( dla uczniów gimnazjum) nt. „Smak życia, czyli debata
o opalaczach” prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień.
-Gazetki promujące zdrowy styl życia oraz gazetka nt. „Dopalacze kradną życie”.
-Cykl zajęć poświęconych dbaniu o zdrowie.
-Regularność spożywania posiłków – rozmowy, dyskusje.
-Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie
wspólnie II śniadania.
-Rozmowy, pogadanki dotyczące spędzania czasu wolnego, zwracanie uwagi na
właściwą organizację zajęć
-„Używki to nie jest wyjście” – dla dzieci.
-„Poskromić złośnika – o radzeniu sobie z trudnymi emocjami” oddział
przedszkolny.
-Pogadanki nt. radzenia sobie z własną i cudzą agresja, nt. eliminowania
niewłaściwych zachowań.
-Udział uczniów w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Królewna śnieżka” Teatr
MAGIK.
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Tematyka poruszana na godzinach wychowawczych:
-„Używki to nie jest wyjście” – dla dzieci.
-Moje uczucia – pogadanka
-Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
-Jest ktoś kto nam pomoże – gdzie szukamy pomocy
-Jak opanować negatywne emocje?
-Co to znaczy być odpowiedzialnym?
-Sposoby rozwiązywania konfliktów
-„Rodzina i ja- konflikty pokoleń”
-„Asertywność jako zasady komunikacji interpersonalnej”
-„Miłości nauczyć się trzeba i uczyć się trzeba”
-„Nie ma życiowych porażek są tylko doświadczenia”
-„Opanowujemy trudną sztukę rozwiązywania konfliktów”
-„ Co to znaczy być ojcem i matką”
-„ Rodzina – praca i obowiązki jej członków”
-„Jak pomagać innym”
-„ W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może.
Tematyka poruszana na lekcji WDŻWR:
-„Jak pomagać innym”
-Jak budować wspólnotę rodzinną?
-Nie jesteśmy sami, czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny.
-Kiedy dom jest przystanią, czyli o funkcji psychiczno – uczuciowej
i wychowawczej rodziny.
-Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?
-Jak rozwiązywać konflikty, jak mówić i słuchać czyli o komunikacji w rodzinie.
-O budowaniu bliskiej relacji w rodzinie.
-Funkcje rodziny.
-Ja i moja rodzina. Wartości.
-Umiem podejmować właściwe decyzje.
-„O badaniu więzi rodzinnej, której sprzeciwem jest miłość” kl. I Gim.
-„Nasze relacje z rodziną” kl. I Gim.
-„ Dom rodzinny i role członków rodziny” kl. I Gim.
-„Sztuka życia rodzinnego” kl. V
-„Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje” kl. V
-„Drogi i bezdroża, czyli o uzależnieniach” kl. II Gim.
Zespół Szkół w Chociwiu prowadził zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci
i młodzieży szkolnej:
Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany
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-Zajęcia psychoedukacyjne.
-„Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji” kl. II-III SP
-„Jak radzić sobie z agresja innych?” kl. IV-VI SP
-„W pogoni za autorytetami i wartościami” kl. I Gim.
-„Poskromić złośnika- o radzeniu sobie z trudnymi emocjami”- oddział
przedszkolny
-„Opanować wulkan emocji- sposoby radzenia sobie ze złością” - kl. I-III SP.
-Pogadanki nt. radzenia sobie z własną i cudzą agresją, ćwiczenie zachowań
asertywnych – wszyscy uczniowie SP i Gim.
-Pogadanka nt. eliminowania niewłaściwych zachowań, przemocy i agresji słownej
i fizycznej - wszyscy uczniowie SP i Gimnazjum.
-Gazetka ścienna promująca wartości ogólnoludzkie.
-Porady dot. rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych,
pomoc w radzeniu sobie z presją negatywnych wzorów.
-Ankieta diagnozująca problem agresji i przemocy – kl. IV-VI SP I-III Gimnazjum.
-Udział w projekcie pt. „Szkoła, misja, przyszłość” współfinansowanym ze
środków EFS w ramach RPOWŁ na lata 2014 -2020
-Zorganizowano wycieczki do kina, teatru, do szkółki leśnej „Borowina”
w Klukach, biwak szkolny połączony ze zwiedzaniem „Kapliczkowa” oraz
praktycznymi zajęciami rzeźbiarskimi.
-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).
-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”.
-Kontynuowanie programu „Aktywni Żyją dłużej” - cała szkoła w Chociwiu wraz
Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany
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6.

SPORT,
REKREACJA
I WYPOCZYNEK
Wszyscy
realizatorzy
programu
i partnerzy

1)Wspieranie plenerowych
imprez
sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży,
2)Wyrównywanie
dysproporcji
w dostępie
dzieci i młodzieży do oferty
sportowej,
rekreacyjnej
i turystycznej,
3)Współpraca
z klubami
sportowymi,
4)Wspieranie stałych zajęć
rekreacyjnych
i sportoworehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych,
5)Wspieranie różnych form
turystyki krajowej,
6)Wykorzystanie
gminnej
bazy sportowej na cele
rekreacyjne
i aktywność
ruchową dzieci i młodzieży:
a)Doposażenie
świetlic,
klubów i miejsc spotkań.
7)Promocja form spędzania
czasu
wolnego
przez
młodzież,
sprzyjających
rozwojowi
zainteresowań
i przeciwdziałaniu nudzie:
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2015 – 2016

z rodzicami i nauczycielami.
-Zajęcie psychoedukacyjne prowadzone przez pracowników poradni „Samo się
nie zrobi, jak rozbudzić motywacje do nauki.
-Organizowanie
zajęć
pozalekcyjnych
na
terenie
szkół
zgodnych
z zainteresowaniami uczniów: zajęcia sportowe, teatralne, przedmiotowe.
-GBP organizowała dla dzieci spotkania tematyczne, 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.
-Zakup sprzętu sportowego – (1500 zł – 2015 r.)
- Placówki oświatowe z terenu Gminy Widawa w latach 2015-2016 zorganizowały:
-obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie – 40 osób,
-turniej piłki koszykowej chłopców – 75 uczniów
-turniej piłki ręcznej chłopców – 50 uczennic
-Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej chłopców –
30 uczniów.
-Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt –
40 uczennic.
-SKS szkoła podstawowa – 50 osób
-SKS gimnazjum – 55 osób
-Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 200 osób
-Sekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum – 45 osób
-Sekcja piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum – 50 osób
-Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Seniorskiej w klasie okręgowej – 25 osób
-Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Młodzieżowej – 45 osób
-Rozgrywki Piłki nożnej Drużyny Młodzików – 40 osób
-Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny „Żaki” 9 dzieci w wieku 6-8 lat) – 40 osób
-Mecze wyjazdowe – 200 osób
-Mecze ligowe i sparingowe w okresie od IV -XI
-Turniej piłki nożnej dla młodzieży z terenu Gminy Widawa – 50 osób
-Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewczyn szkoły podstawowej – 50 osób
-Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 60 osób
-Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum – 50 osób
-Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum –
40 osób
-Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w piłce ręcznej – 90 osób
-Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych – 2015 r. - 16 osób)
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a)Realizacja
projektów
służących zdrowemu stylowi
życia,
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i biernym
formom spędzania wolnego
czasu,
b)Poszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych,
c)Zagospodarowanie czasu
wolnego
dzieciom
i młodzieży
w okresie
wakacyjnym i zimowym.
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-Gminne zawody w piłkę ręczną Szkół Podstawowych – 57 osób
-Turniej piłki nożnej chłopców
-Udział w roli kibica w Weekendowej Lidze Piłki Siatkowej – 150 osób
-Wyjazdy na łyżwy – 15 osób
-Gminne zawody w piłkę ręczną szkół podstawowych w Widawie – 20 osób
-Udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może”- cała szkoła
-Wyjazd na mecz piłki siatkowej – 14 osób
-Międzyklasowy turniej piłki nożnej gimnazjum – 64 osoby
-Festyn rekreacyjno-sportowy Święto Rodziny – 150 osób
-Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła (ok. 320 osób)
-Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” - cała szkoła
-Udział w VIII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II – 32 osoby
-Prowadzenie zajęć pt. „Gry i zabawy ogólnorozwojowe” - 10 osób
-Zielona szkoła – Zakopane – 27 uczniów
-Gry i zabawy podczas Dnia Dziecka – 140 uczniów
-Udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu powiatu – 28 uczniów
-Festyn rekreacyjno-sportowy Święto Rodziny (cała szkoła+rodzice+nauczyciele) –
90 uczniów
-SKS , rozgrywki sportowe w czasie ferii zimowych – 90 uczniów.
-Udział w roli kibica w WLPS – 50 osób.
-Wyjazd na lodowisko do PCS w Bełchatowie – 64 osoby.
-Wyjazd na basen do „Solparku w Kleszczowie – 30 uczniów.
-Wyjazd na mecz piłki siatkowej do Bełchatowa – 35 osób.
-Udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu powiatu – 28 osób.
-Wyjazd do teatru na spektakl „Wyspa skarbów”- 20 uczniów.
-Rozgrywki Piłki Nożnej Drużyny Młodzieżowej – 200 osób, 14 meczy Klub
sportowy „Widawia”.
-Mecze wyjazdowe – 40 osób, 14 meczy.
-SKS Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Widawa – 90 uczniów.
-Turniej tenisa stołowego dla uczniów, pracowników i rodziców.
-Gminne zawody w piłkę koszykową.
-Gminne zawody w piłkę siatkową.
-Gminne zawody sportowe szkół podstawowych, biegi przełajowe – 30 osób.
-Gminne zawody SP – czwórbój lekkoatletyczny – 24 uczniów.
-Zawody w bieganiu – 9 uczniów.
-Zawody w piłkę siatkową 23 uczniów.
-Turniej „Gimnazjada” - 19 uczniów.
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-Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewczyn szkoły podstawowej –
50 uczniów.
-Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 60 uczniów.
-Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum – 50 uczniów.
-Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum –
40 uczniów.
-Mistrzostwa Gminy SP: w piłce ręcznej – 60 uczniów, w piłce nożnej –
60 uczniów, w koszykówce – 60 uczniów, w siatkówce – 60 uczniów, w biegach
przełajowych – 120 uczniów.
-Drużyna małych piłkarzy z rocznika 2006 – turnieje dla najmłodszych adeptów
piłki nożnej na terenie powiatu łaskiego i powiatów ościennych – 20 osób.
-Zorganizowanie półkolonii letnich w SP w Brzykowie – 50 dzieci.
-Obóz rekreacyjno-sportowy w Darłowie nad morzem.
-Kolonie w Rudnie na Mazurach.
-Zakup sprzętu sportowego na potrzeby młodzieży, zagospodarowanie czasu
wolnego, uczestnicy – 60 osób.
-„Dmuchany pac zabaw” w okresie ferii zimowych i letnich – 400 osób.
-Szkolne koło sportowe – wyjazdy na basen, lodowisko, zawody i turnieje sportowe
– 35 uczniów.
-Udział w turnieju piłki nożnej chłopców – 10 uczniów.
-Udział w sztafetowych biegach przełajowych – 8 osób.
-Udział w czwórboju lekkoatletycznym chłopców – 10.
-Wyjazdy uczniów do „Figloraju” w Zespole Szkół w Widawie (2 razy) –
50 uczniów.
-Organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjnych w czasie ferii zimowych –
150 uczniów.
-Wyjazdy na lodowisko – 35 uczniów.
-Udział uczniów w szkolnych kołach sportowych – 25 osób.
-Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej – 15 uczniów.
-SKS szkoła podstawowa – 40 uczniów.
-SKS gimnazjum – 15 uczniów.
-Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 150 osób.
-Sekcja piłki siatkowej chłopców gimnazjum – 15 uczniów.
-Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych.
-Udział w programie „Mały Mistrz”.
-Zawody w piłkę siatkową, plażową.
-MUKS Widawa – udział w 13 turniejach.
Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany
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-Wyjazdy na mecze Skry Bełchatów – 60 osób.
-Powiatowe zawody w piłce ręcznej.
-Powiatowe zawody w piłce siatkowej.
-Pozyskanie sprzętu sportowego w ramach realizacji programu „Mały Mistrz”,
wybudowanie „Placu Zabaw” dla dzieci z projektu unijnego.
-Gminne zawody w skoku wzwyż – szkoła podstawowa, gimnazjum.
-Turniej siatkówki o Puchar Prezesa UKS „Libero” Widawa (50 osób).
-Turniej Piłki nożnej Sołectw – 60 osób.
-Turniej Finałowy VI Edycji Weekendowej Ligi Piłki Siatkowej (ok.
50 zawodników i 100 kibiców).
-Podjęto następujące działania: liczne rozmowy z uczniami nt właściwej organizacji
wolnego czasu; przeprowadzenie wśród uczniów badania ankietowego nt.
„Ulubionej formy spędzania wolnego czasu”; zachęcano uczniów do udziału
w zajęciach pozalekcyjnych; organizowano zawody sportowe; poszerzano ofertę
edukacyjno – rekreacyjną.
-Tydzień Bibliotek program promocji czytelnictwa i biblioteki w GBP w Widawie
spotkanie z Jolantą Szwalbe (autorką antalogii, wydawcą) pt. „Umiej cieszyć się
życiem”.
-„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.
-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.
-Akcja Narodowe Czytanie” - wspólne czytanie fragmentów „Lalki” Bolesława
Prusa. Wystawka związana z życiem i twórczością pisarza – Bolesława Prusa.
-Wystawy i imprezy okolicznościowe Dnia Kobiet, Walentynek, Świąt Bożego
Narodzenia.
-Ogłoszenie konkursu i zorganizowanie wystawy prac plastycznych „Na
najładniejszą pisankę” - na konkurs wpłynęło 232 prac, 155 autorów, wystawę
zwiedziło ok. 250 osób.
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-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 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.
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Podsumowanie
Gminny Program Wspierania Rodziny zakładał tworzenie warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci w gminie Widawa. Zawarte w programie propozycje były realizowane w latach 20152017 w toku bieżącej pracy poszczególnych jednostek.
Z raportu wynikają następujące kierunki działań dla gminy Widawa:
•położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, wzmocnienie
działań profilaktycznych, doskonalenie metod pracy z rodziną, realizowanie różnych form pomocy
rodzinie;
•dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
(szkoły, przedszkola, Komisariat Policji, Sąd, organizacje pozarządowe);
•zatrudnienie asystentów rodziny, których zadaniem byłoby wzmocnienie rodziny poprzez
prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną;
•rozwój świetlic, klubów;
•zorganizowanie
wychowawczych.

warsztatów

dla

rodziców,

w celu

poprawy

i umiejętności

opiekuńczo-

Wskazane jest podejmowanie działań przede wszystkim profilaktycznych i wspomagających.
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne współdziałanie
wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa
stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.
Mając na uwadze wzrost skuteczności w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, konieczne jest utrzymanie dotychczasowego kierunku działań, a przede
wszystkim wysokiej aktywności pozostałych instytucji i organizacji mających w swoich zadaniach
pracę z rodziną. Istotne jest, aby system wspierania rodziny na terenie gminy Widawa nie ograniczał
się tylko do działań ściśle związanych z pomocą społeczną i nie był adresowany wyłącznie do rodzin,
które są już dotknięte problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ważnym elementem działań
podejmowanych przez wszystkie instytucje i organizacje działające na terenie gminy powinny być
działania profilaktyczne, w tym: innowacyjne, edukacyjne, integracyjne i aktywizujące, tym bardziej
że nie ustanowiono w naszej gminie rodzin wspierających i nie utworzono placówek wsparcia
dziennego w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, które realizowałyby powyższe zadania.
Roczne sprawozdanie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015-2017”,
za rok 2017.
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015-2017 ustanowiony został
Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gminy Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie. Wszelkie
działania podejmowane w ramach Programu adresowane były do rodzin mieszkających na terenie
Gminy Widawa, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
w szczególności dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, doświadczających przemocy domowej,
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek, małoletnich matek, małoletnich ojców,
zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź którym została odebrana lub
ograniczona władza rodzicielska.
Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015-2017
było wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
i tworzenie sprzyjających warunków do jej prawidłowego funkcjonowania. Dla skutecznej realizacji
Programu i osiągnięcia celu głównego sformułowano cztery cele szczegółowe:
1. Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny.
2. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
3. Podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny.
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4. Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze społecznością lokalną.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2016 r. 575 z późn. zm.) obowiązek wspierania rodziny przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej,
w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. W ramach
monitoringu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie co roku do dnia 31 marca, przedkładał
Wójtowi Gminy Widawa roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Widawa na lata 2015-2017. Natomiast po zakończeniu realizacji ww. Programu do dnia 31 marca
2018 roku sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Widawa jako projekt uchwały. Program
Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, współpracując z innymi instytucjami, organizuje różnorodne
formy pomocy na rzecz rodziny wieloproblemowej. Instytucje te konsekwentnie realizują zasadę
podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Rodzinę należy wspierać, aby
przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie.
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HARMONOGRAM realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2015 – 2017
CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i tworzenie sprzyjających warunków
jej prawidłowemu funkcjonowaniu.
Zadanie/
Termin
Lp. Realizatorz
Działania
Wskaźniki
realizacji
y
Cel szczegółowy 1. Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny.
1.
PRACA
1. Rozbudowa systemu
2017
-Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o prace
Z RODZIN chroniącego rodzinę przed
w pełnym wymiarze czasu pracy w 2017 r. - 14 rodzin.
Ą
utratą bezpieczeństwa
-Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta pracującego na podstawie umowy zlecenia
socjalnego:
w roku 2017 r. tych rodzin było 10 w ramach realizacji projektu „Razem możemy więcej”
aplikacja środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wszyscy
a) wsparcie dla rodzin
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 10 rodzin korzystało z pomocy asystenta
realizatorzy z osobą długotrwale
programu
bezrobotną,
rodziny oraz psychologa w miejscu zamieszkania rodziny.
i partnerzy b) rozwój systemu
-Funkcjonuje punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób uzależnionych
wsparcia dla rodzin
i współuzależnionych.
z osobą niepełnosprawną
-Poradnictwo specjalistyczne – psychologa Pani Jolanty Kozak-Leszczyńskiej, która dwa
i starszą,
razy w tygodniu przyjmowała w SPZPOZ w Widawie w roku 2017 raz w tygodniu.
c) wsparcie rodzin
-Bezpłatne usługi radcy prawnego dwa razy w tygodniu.
-Realizacja programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
zagrożonych ubóstwem,
d) wsparcie rodzin
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 2017 r. - 876 osób.
z problemem uzależnienia,
-Udział w stażach wzięło w sumie 7 osób.
e) wsparcie rodzin
-Prace społecznie użyteczne – 12 osób.
-Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+). Liczba
z problemami opiekuńczo
wypłaconych świadczeń 9589 łącznie dla 629 rodzin.
– wychowawczymi.
2) Poradnictwo
-Wsparcie finansowe w formie:
-Zasiłki stałe 617
specjalistyczne
(psycholog, prawnik,
-Zasiłki celowe 140, w tym specjalne zasiłki celowe 114
-Zasiłki okresowe 121
pracownik socjalny),
3) Kierowanie na leczenie
-Świadczenia rodzinne wypłacone dla 530 rodzin, w tym świadczeń rodzinnych 12 132
odwykowe osób
-Wypłata z funduszu alimentacyjnego 33 rodziny, w tym świadczeń alimentacyjnych 544
-funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie – 4 spotkania zespołu
uzależnionych
i 79 grup roboczych.
i współuzależnionych,
4) Dostarczenie usług
-Realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
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i świadczeń pomocy
społecznej rodzinom
żyjącym w trudnych
warunkach materialnych.
5) Zapobieganie
niedożywieniu dzieci
z rodzin ubogich.
6) Akcje pomocowe:
a) zbiórka podręczników
i zabawek,
b) zbiórka odzieży
używanej.
7) Udzielanie pomocy
rzeczowej w formie
produktów spożywczych.
8) Wspieranie rodziców
w funkcjach
opiekuńczychwychowawczych:
a) akcje promocyjne
i propagandowe,
b) rodziny wspierające
i asystent rodziny.
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Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2016-2020.
-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).
-Funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie,
wysłano: 49 zaproszeń, przeprowadzono 6 rozmów motywacyjnych, zorganizowano
10 posiedzeń, 3 osoby zostały skierowane na badania do biegłego sądowego celem wydania
opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, 3 osoby wnioskiem Komisji zostały skierowane
do Sądu celem wskazania rodzaju leczenia. Zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa
w spotkaniach grup samopomocowych działających w miejscowości Dubie, Konopnica,
Sieradz i Łask.
-Realizowano Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny jest wydawana
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin
wielodzietnych, które oferują instytucje publiczne i prywatni przedsiębiorcy. W roku
2017 wydano 17 Kart Dużej Rodziny.
-Realizowano wieloletni program wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” na lata 2014-2020. Celem ww. programu jest
ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci, młodzieży, osób
dorosłych, chorych oraz niepełnosprawnych. Pomoc w formie dożywiania udzielana była
w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny lub opiekunów dziecka.
Dożywianiem zostało objętych 891 osób, 456 rodzin.
-Realizacja projektu „Razem możemy więcej” aplikacja środków finansowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
10 rodzin korzystało z pomocy asystenta rodziny oraz psychologa w miejscu zamieszkania
rodziny.
-Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, uczestnictwo rodzin
zastępczych w projekcie " Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego
i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, „Warsztaty z zakresu rozwoju
seksualnego dziecka”
-Stowarzyszenie integracyjne „Zdrowid”- zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup”;
spotkania z dietetykiem nt. „Zmiana nawyków żywieniowych”, „Dieta osób starszychprewencja chorób neurodegeneracyjnych”, wyjazd z okazji Dnia Kobiet do Teatru
Muzycznego w Łodzi.
-Organizacja 3 Bali Charytatywnych na rzecz trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu
Gminy Widawa.
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-„Stop przemocy na terenie gminy Widawa” w ramach programu Osłonowego Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
-Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka” łącznie obdarowano 13 rodzin, 8 wolontariuszy.
-Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
-Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego, Wigilii dla klientów ŚDS wraz z zaproszonymi
gośćmi (uczestniczyło ok. 70 osób – podczas każdej z imprez)
-Udział 20 osób niepełnosprawnych korzystających z usług ŚDS w Dąbrowie Widawskiej
w kuligu konnym w Szczercowie; 10 uczestników Balu Karnawałowego w ŚDS
w Sędziejowicach; 30 uczestników w występie grupy teatralnej z Kielc; 40 osób
niepełnosprawnych na uroczystości Dnia Kobiet; uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w wycieczkach do Częstochowy (17 osób), Łowicza (42 osoby), Fabryki bombek
w Piotrkowie Trybunalskim (44 osoby) oraz Gospodarstwa Agroturystycznego w Grobli (40
osób); liczne udziały w konkursach, imprezach integracyjnych i okolicznościowych.
-Prowadzenie 3 świetlic wiejskich w miejscowościach Widawa, Restarzew i Rogóźno,
z których korzystają dzieci i młodzież z terenu Gminy Widawa.
-Zorganizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Widawie ferii zimowych pt. ”Zimowa
biblioteka zaprasza i czeka”; liczne wystawki książek; Topienie Marzanny; podczas
uroczystości jubileuszowej 600 - lecie Parafii w Widawie zaprezentowanie zbiorów
tematycznych związanych z historią Widawy i okolic; świętowanie Dnia Pluszowego Misia
oraz 50 urodzin Reksia.
-Akcja „Narodowe Czytanie” zainicjowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
(„Wesele S. Wyspiańskiego”).
-Zorganizowano festyn pt. „Niedziela z rodziną” organizowanym przez GOK w Widawie.
-Zorganizowanie imprezy folklorystycznej pt. „Noc Świętojańska”.
-Zorganizowanie uroczystości związanych z 600-leciem Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Widawie
-Organizacja Dożynek Gminnych w Widawie. Program zdrowotny „Zdrowa Gmina” ogółem wzięło udział 1131 osób.
-Stowarzyszenie integracyjne „Zdrowid”- zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup”;
spotkania z dietetykiem nt. „Zmiana nawyków żywieniowych”, „Dieta osób starszychprewencja chorób neurodegeneracyjnych”, wyjazd z okazji Dnia Kobiet do Teatru
Muzycznego w Łodzi
-„Stop przemocy na terenie gminy Widawa” w ramach programu Osłonowego Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
-Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
-Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego, Wigilii dla klientów ŚDS wraz z zaproszonymi
gośćmi (uczestniczyło ok. 70 osób – podczas każdej z imprez)
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-Udział 20 osób niepełnosprawnych korzystających z usług ŚDS w Dąbrowie Widawskiej
w kuligu konnym w Szczercowie; 10 uczestników Balu Karnawałowego w ŚDS
w Sędziejowicach; 30 uczestników w występie grupy teatralnej z Kielc; 40 osób
niepełnosprawnych na uroczystości Dnia Kobiet; uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w wycieczkach do Częstochowy (17 osób), Łowicza (42 osoby), Fabryki bombek
w Piotrkowie Trybunalskim (44 osoby) oraz Gospodarstwa Agroturystycznego w Grobli (40
osób); liczne udziały w konkursach, imprezach integracyjnych i okolicznościowych.
-Prowadzenie 3 świetlic wiejskich w miejscowościach Widawa, Restarzew i Rogóźno,
z których korzystają dzieci i młodzież z terenu Gminy Widawa.
-Akcja „Narodowe Czytanie” zainicjowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
-Zorganizowano festyn pt. „Niedziela z rodziną” organizowanym przez GOK w Widawie.
-Zorganizowanie imprezy folklorystycznej pt. „Noc Świętojańska”
-Zorganizowanie uroczystości związanych z 600-leciem Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Widawie
-Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Brzykowie, Widawie oraz Restarzewie
Cmentarnym.
-Odpust Parafialny w Widawie, Brzykowie, Grabówiu oraz Restarzewie.
-Wystawa ,,Widawa i okolice na starej fotografii’’- Stowarzyszenie „IKAR”; cykl
warsztatów artystycznych (malarskich, graficznych, ceramicznych) w ramach projektu
,,Gdzie historia nie może, tam legendę pośle…’’ oraz „Gliną malowane”
-Powstanie Klubu Sportowego MUKS Widawa: zajęcia odbywały się na gminnym stadionie
w Widawie oraz w hali sportowej ZS w Widawie – 2 razy w tygodniu w 4 grupach (łącznie
8 treningów); Średnia ilość uczestników na zajęciach wynosiła 115 osób; udział w turniejach
organizowanych przez OZPN Sieradz "Orlik", "Żak"; udział w turniejach organizowanych
przez kluby, miejscowości czy powiaty oraz grach sparingowych na terenie województwa
łódzkiego oraz spotkanie mikołajkowe połączone z integracją rodziców i sympatyków
MUKS Widawa, organizacja „Balu Sportowców”.
-Akcja pod nazwą "Gwiazdka dla wszystkich dzieci".
-Zbiórka żywności na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących, współpraca z CARITAS.
Cel szczegółowy 2. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
2.
PRACA
1)Pomoc dla dzieci
2017
-Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za dobre wyniki w nauce – 53 osób
Z DZIEĆMI z rodzin nie objętych
-Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu.
programami rządowymi
-Regulamin Oceniania Zachowania.
w zakresie przygotowania
Wszyscy
-Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych bądź wyszukiwanie
realizatorzy wyprawki szkolnej,
dodatkowych informacji na różne zajęcia.
programu
2)Dofinansowanie
-Wykonanie projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum - 14 osób.
i partnerzy wypoczynku letniego
-Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych.
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i zimowego dla dzieci
w tym dofinansowanie
obozu terapeutycznego dla
dzieci z grup ryzyka,
wspieranie wyjazdów
integracyjnych dzieci
i młodzieży,
3)Dostęp do specjalistów
dziecięcych dla
wszystkich dzieci z terenu
Gminy Widawa
(niezależnie od dochodu
rodziny- psycholog,
logopeda),
4)Tworzenie funduszy
stypendialnych oraz
przyznawanie stypendiów
dla dzieci uzdolnionych
z rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji
materialnej,
5)Wspieranie promowania
lokalnych liderów,
6)Utworzenie świetlicy
środowiskowej lub
świetlicy
socjoterapeutycznej
(pomoc w odrabianiu
lekcji, kółko
zainteresowań, wspólne
gry i zabawy, pogadanki,
wycieczki krajoznawcze,
Internet, filmy),
7)włączanie do
programów
dydaktycznych zająć
profilaktyczno –
Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany

-Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy na temat 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.
-Warsztaty dotyczące rozwijania samowiedzy i świadomości własnego potencjału w aspekcie
dalszej drogi kształcenia – 26 osób.
-Zorganizowano festyn rekreacyjno - sportowy – Święto Rodziny – 155 osób
-Działalność Stowarzyszenia "Ikar": warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży
organizowane przez Stowarzyszenie IKAR – 30 osób, zorganizowano cykl warsztatów
artystycznych, 18 wystaw, 9 spotkań, opracowano quest historyczny, baner i tablicę
informacyjną; 2 wycieczki; wydano 1 publikację; realizacja projektów: "Widawa górąhistorią i kulturą", "Glina malowane", "Gdzie historia nie może, tam legendę pośle..."
-Organizowano zajęcia rekreacyjne w czasie ferii zimowych przez zespoły szkół; gry
i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka (151 osób); obóz rekreacyjno-sportowy
w Darłowie (40 osób); kolonie letnie w Sianożętach (1 dziecko); akcja pt. "Gwiazdka dla
wszystkich dzieci" (6 dzieci); zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu
(100 osób); półkolonie letnie w Szkole w Brzykowie (40 dzieci); kolonie kuratoryjne
w Chomiąży Szlacheckiej.
-UKS "Libero" Widawa/KO w Łodzi: obóz narciarski podczas ferii zimowych
w miejscowości Stara Morawa (5 osób); obóz rekreacyjno – sportowy podczas wakacji
w Stegnie (40 osób);
-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała wypoczynek
dzieci w Piwnicznej Zdrój (12 osób), półkolonie zimowe (38 dzieci), półkolonie letnie (78
dzieci).
-Doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje wydawnicze w ramach rządowego
programu „Książki naszych marzeń”.
-Zajęcie psychoedukacyjne prowadzone przez pracowników poradni „Samo się nie zrobi, jak
rozbudzić motywacje do nauki”.
-GBP w Widawie i filia biblioteczna w Chociwiu zorganizowały dzieciom i młodzieży wiele
atrakcji min.: XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt. „Czytanie Uskrzydla”,
Międzynarodowy Dzień Czytania Bajek-wystawka oraz czytanie wybranych bajek;
współudział w akcji „Narodowe Czytanie” zainicjowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej; Dzień Pluszowego Misia w Publicznym Przedszkolu w Widawie i oddziale
przedszkolnym w Brzykowie; spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk-pisarką,
aktorką, tancerką; z okazji „Mikołajek” zorganizowano dla dzieci spotkanie z mikołajkową
opowieścią; liczne wystawki i imprezy okolicznościowe Dnia kobiet, Walentynek, Świąt
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edukacyjno –
wychowawczych
z zakresu dewiacji
i dysfunkcji społecznych
ze szczególnym
uwzględnieniem
profilaktyki uzależnień,
8)ochrona dzieci
i młodzieży przed
nieprzystosowaniem
społecznym,
marginalizacją
i społecznym
wykluczeniem:
okontynuowanie
i wzbogacenie istniejących
programów
profilaktycznych
i edukacyjnych
wspierających
wychowanie dzieci
i młodzieży.
9)inicjowanie programów
informujących o źródłach
zagrożeń cywilizacyjnych
i kulturowych, metodach
i technikach budowania
odporności na manipulacje
medialną, grupową,
ekonomiczną, sposobach
prewencji i radzenia sobie
w sytuacjach trudnych,
10)wspieranie idei
wolontariatu,
inicjowanie programów
wyłaniania liderów
młodzieżowych w różnych
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Wielkanocnych, Wiosna, święta Bożego Narodzenia, Nowości Książkowe;
-Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci z orzeczeniami PPP w Łasku
oraz ich rodzin.
-Funkcjonował punkt konsultacyjno-terapeutyczny w SPZPOZ w Widawie, psycholog Pani
Jolanta Kozak-Leszczyńska (2 razy w tygodniu).
-Prowadzono 3 Świetlice Środowiskowe w miejscowości Rogóźno (9 godz. tygodniowo/1
opiekun) i GOK Widawa (2 opiek./6 godz.), w których prowadzona była m. in. działalność
edukacyjna oraz pomoc w odrabianiu lekcji – 150 osób, świetlica wiejska przy szkole
w Restarzewie (opiekę sprawuje 1 osoba, mająca do dyspozycji 10 godzin w tygodniu)
-Przyjmował logopeda – 130 uczniów.
-Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej, koła rozwijające szczególne uzdolnienia
uczniów – 50 osób.
-Wyjazdy do kina i teatru – 380 osób.
-Projekty edukacyjne – 50 osób.
-Udział w uroczystościach – 380 osób.
-Obejrzenie przez uczniów w galerii „Pod rurą” wystaw „Widawa i okolice na starej
fotografii” oraz „Gdzie historia nie może tam legendy pośle...”
-Zwiedzanie Muzeum Parafialnego w Widawie
-Udział uczniów w gminnym konkursie literacko-plastycznym „Śladami legend naszego
regionu”.
-Funkcjonariusze KP w Widawie przeprowadzili 7 (2017 r.) spotkań z dziećmi w Szkołach
Podstawowych i Przedszkolach na terenie gminy Widawa, podczas których przeprowadzili
zajęcia profilaktyczne na temat zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
-Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Widawa
-Zespół Szkół, GKRPA: realizacja programów edukacyjnych, podejmowanie działań
w ramach wojewódzkiej Kampanii edukacyjnej "Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy
zdrowie"; zajęcia wykładowo-warsztatowe przeprowadzone przez specjalistę terapii
uzależnień z wykorzystaniem alkogogli – realizacja programu "nie daj się wkręcić";
Spektakle profilaktyczne (3)
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3.

sferach życia publicznego.
BEZPIECZE 1)Zwiększenie poczucia
Ń-STWO
bezpieczeństwa
dzieci,
młodzieży
i osób
dorosłych
Wszyscy
realizatorzy 2)Przeciwdziałanie
programu
przemocy w rodzinie:
i partnerzy oDiagnoza skali zjawiska,
oRozwijanie programów
przeciwdziałania
przemocy
rówieśniczej
i szkolnej w środowisku
lokalnym,
oRozwijanie programów
promujących
przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
3)Promocja
programów
profilaktycznoedukacyjnych
realizowanych z Policją,
4)Promocja
programów
edukacyjnych,
profilaktycznych,
terapeutycznych
związanych
z uzależnieniem,
adresowanych do dzieci
i młodzieży,
5)Ochrona dzieci przed
uzależnieniami
w rodzinie,
oAkcje informacyjne dla
rodziców
na
temat
zagrożeń uzależnieniami
(alkohol,
narkotyki,
nikotyna, internet).
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„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).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła następujące działania:
– Współorganizowanie festynów rodzinnych i pikników odbywających się w sołectwie
Widawa, Rogóźno, Restarzew.
– Organizacja spotkania noworocznego oraz święta – Dnia Dziecka dla dzieci pochodzących
z rodzin dysfunkcyjnych.
– Tworzenie pozalekcyjnych klubów zainteresowań, świetlic środowiskowych, klubów
wiejskich:
·na terenie gminy funkcjonują trzy świetlice wiejskie, które zapewniają młodzieży paletę
zajęć propagujących zdrowy tryb życia
·Zespół Szkół w Chociwiu, Szkoła Filialna w Ochlach: Koło zajęć polonistycznych,
komputerowych, z języka angielskiego, koło teatralne, SKS - gry zespołowe, lekkoatletyka,
SKS- kl. III-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.
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
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)zorganizowano imprezę integracyjną dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
w Gminnym Ośrodku Kultury.
UKS „LIBERO” Widawa/ KO w Łodzi:
·obóz narciarski podczas ferii zimowych w miejscowości Stara Morawa k. Stronia Śląskiego
(5 osób)
·obóz rekreacyjno-sportowy podczas wakacji w miejscowści Stegna nad Zatoką Gdańską (40
osób)
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6)Kontrola
zakazu
sprzedaży
papierosów
i alkoholu
dzieciom
i młodzieży do lat 18.
7)Monitorowanie
środowisk
zagrożonych
uzależnieniami,
motywowanie do podjęcia
terapii przez członków
rodziny
dzieci
ze
środowisk zagrożonych.

Id: 13140BEC-B9FD-4933-90BB-5C00ABD82B1E. Podpisany

·bezpłatne kolonie letnie organizowane przez Kuratorium Oświaty/ZUS/KRUS (14 osób).
Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień:
·wystawienie spektakli profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia,
·programu dotyczącego uzależnienia od narkotyków i dopalaczy pt.”Kuszenie śmierci”,
zorganizowanie szkolenia dot. choroby alkoholowej,
·zorganizowanie szkolenia dot. uzależnienia od dopalaczy.
Organizowanie konkursów i imprez promujących życie bez nałogów:
·organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursu plastycznego pt. „Wolni od uzależnień –
uzależnieni od życia”,
·współorganizowanie konkursu „Na najładniejszą pisankę”,
·współorganizowanie konkursu pt. „STOP DOPALACZOM! Nie daj się wypalić!”
Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób
uzależnionych i współuzależnionych:
1)wsparcie finansowe Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Łasku,
2)finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie.
– Stworzenie możliwości korzystania przez dzieci i rodziców z pomocy psychologicznej –
możliwość uzyskania porady psychologa w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutyczny
w Widawie.
– Realizowano program „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020.
- Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie – 4 spotkania
zespołu i 79 grup roboczych.
– Funkcjonowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wysłano
49 zaproszeń, zorganizowano 10 posiedzeń.
––
– Monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą (obserwacja uczniów nowych,
z rodzin nie wydolnych wychowawczo, zastępczych, wywiady).
– Prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej: zajęcia
z wychowawcą i pedagogiem.
– „Zapobieganie agresji-zachowania niepożądane” – 18 osób.
– „Asertywność jako postawa dzięki której zachowujemy swoją tożsamość” – 18 osób.
– „Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożeniach życia” – 15 osób.
– „Moje prawa i obowiązki w rodzinie – rola rodziny” – 20 osób.
– „Dialog jako sposób rozwiązywania problemów” – 24 osoby.
– „Szacunek i tolerancja wobec innych” – 24 osoby.
– „Rodzinna atmosfera” – 24 osoby.
– „Przyczyny konfliktów w rodzinie” – 23 osoby.
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– „Przyczyny rozwiązywania konfliktów w grupie” – 20 osób.
– „Umiejętność podejmowania decyzji – dyskusja klasowa” – 29 osób.
– „Niebezpieczeństwa grożące dzieciom” – 24 osoby.
– „Świat naszych emocji. Wyrażanie uczuć” – 7 osób.
– „Co to znaczy mieć charakter, mieć godność i szacunek innych ludzi” – 19 osób.
– „Moje miejsce w rodzinie-prawa i obowiązki dzieci” – 18 osób.
– „Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych” – 7 osób.
– „Moja hierarchia potrzeb i wartości” – 4 osoby.
– „Co to jest agresja i jak jej zapobiegać?” – 11 osób.
– „Kształtowanie umiejętności słuchania drugiego człowieka” – 7 osób.
– „Wrażliwość na zło. Czy ją posiadamy?” – 2 osoby.
– „Dialog jako sposób rozwiązywania problemów” – 41 osób.
– „Funkcje rodziny” – 8 osób, „Rola przyjaźni w roli człowieka” – 40 osób.
– „Jak skutecznie rozwiązywać konflikty” – 23 osoby.
– „Każdy człowiek zasługuje na szacunek” – 6 osób.
– „Ważne słowa – tolerancja i akceptacja” – 23 osoby.
– „Formy przejawiania się agresji i nasze reakcje na nie” – 23 osoby.
– „Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych” – 7 osób.
– „Co to znaczy być asertywnym” – 6 osób.
– „Asertywności można się nauczyć – jak mówić nie” – 20 osób.
– „Prawa dziecka” – 20 osób, „Jak rozwiązywać konflikty” – 22 osoby, „Kiedy mówić NIE”
– 10 osób, „Naucz się mówić NIE” – 19 osób.
– Przygotowano i zorganizowano w GOK Widawa wystawę prac plastycznych dzieci
biorących udział w konkursie o tematyce przeciwdziałania uzależnień.
Cel szczegółowy 3. Podejmowanie i koordynacja działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
4.
PRACA
1)Promowanie rodzinnej
2017
-Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, uczestnictwo rodzin
Z RODZIN opieki zastępczej,
zastępczych w szkoleniach, pt. "Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego
Ą
i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", "Warsztaty z zakresu rozwoju
2)Ochrona
dzieci
ZASTĘPCZ pozbawionych
opieki
seksualnego dziecka" oraz projekt " W rodzinie siła".
w rodzinie
naturalnej
-Na terenie Gminy Widawa funkcjonuje 5 rodzin zastępczych objętych pomocą GOPS
Ą
przed instytucjonalnymi
w Widawie
Wszyscy
-Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o prace
formami opieki,
realizatorzy 3)Realizowanie szkoleń
w pełnym wymiarze czasu pracy wynosiła w 2017 r. - 14 rodzin.
programu
-10 rodzin objętych wsparciem asystenta pracującego na podstawie umowy zlecenia
w zakresie
tworzenia
i partnerzy rodzinnych form pieczy
w ramach realizacji projektu „Razem możemy więcej” aplikacja środków finansowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014zastępczej,
2020, rodziny korzystały z pomocy asystenta rodziny oraz psychologa w miejscu
4)Wspieranie istniejących
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i tworzenie
nowych
zamieszkania rodziny.
niespokrewnionych
-Uczestnictwo asystentów rodziny w: Konferencji Wspierania Rodzin w Województwie
z dzieckiem
rodzin
Łódzkim, szkoleniu na temat „Skuteczna realizacja procedury Niebieskie Karty”, szkoleniu
zastępczych, zawodowych
„Elementy prawa istotne w pracy Asystenta rodziny. Psychospołeczne zagadnienie
funkcjonowania rodziny”.
niespokrewnionych
-Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 2017 r. wyniosła 18 dzieci.
z dzieckiem
rodzin
zastępczych
oraz
rodzinnych
domów
dziecka,
5)Wszechstronna opieka
nad
dzieckiem
pozbawionym
elementarnego
oparcia
w rodzinie naturalnej,
6)Tworzenie
infrastruktury niezbędnej
dla
dobrego
funkcjonowania rodzinnej
opieki zastępczej.
Cel szczegółowy 4. Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodziny ze społecznością lokalną.
5. EDUKACJA 1)Wspieranie
zajęć
2017
- Udział w programach edukacyjnych:
służących
budowaniu
Trzymaj formę
postaw
sprzyjających
Wszyscy
Zadbaj o swoje płuca
realizatorzy rozwijaniu umiejętności
Czyste powietrze wokół nas
programu
Nie pal przy mnie proszę
społecznych
oraz
i partnerzy przedsiębiorczości
Żyj smacznie i zdrowo
Ratujemy, uczymy ratować
młodego pokolenia,
2)Szkoła jako placówka
Aktywni żyją dłużej
Mały Mistrz
integrująca
wiedzę
z różnych
dziedzin,
Wybieram wodę
służąca wszechstronnemu
Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie
„Lubella inspiruje i edukuje”
rozwojowi
- Podejmowanie działań w ramach Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom mówi
indywidualnemu, ucząca
my STOP – wybieramy zdrowie”
krytycyzmu
oraz
- Zajęcia wykładowo - warsztatowe przeprowadzone przez specjalistę terapii uzależnień z
angażująca
wykorzystaniem alkogogli - realizacja programu „ Nie daj się wkręcić”
i przygotowująca uczniów
- Spektakle profilaktyczne wystawione przez teatr „Kurtyna” z Krakowa : „Możesz odkryć
do
rozwiązywania
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problemów
jednostki,
rodziny i społeczności,
3)Wspieranie i promocja
uczniów uzdolnionych:
oWypracowanie
procedury
efektywnej
selekcji,
wyróżniania,
nagradzania i monitoringu
rozwoju
młodzieży
uzdolnionej.
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siebie”, „Labirynt”; wyjazd uczniów na spektakl profilaktyczny do Bełchatowa.
- Gazetki profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz ukazujące
zgubne skutki uzależnień.
Udział w konkursach promujących zdrowy styl życia:
- „Papierosów nie palimy, bo wolimy witaminy”- konkurs sałatkowy organizowany przez
PSSE
w Łasku
- „Masz wpływ wybierz marzenia, nie ryzyko” - konkurs plastyczny
zorganizowany przez PSSE w Łasku.
- Liczne rozmowy, pogadanki nt promowania zdrowego stylu życia, unikania nałogów,
właściwego odżywiania się, przestrzegania zasad higieny osobistej.
-Prezentacje multimedialne nt „ Zdrowy styl życia”, „Szkodliwe działanie dymu
tytoniowego”.
- Liczne rozmowy, pogadanki o szkodliwym działaniu na organizm środków
psychoaktywnych.
- Cykl zajęć poświęconych dbaniu o zdrowie.
- Regularność spożywania posiłków – rozmowy, dyskusje.
- Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, spożywanie wspólnie II
śniadania, prowadzenie klasowej akcji „Zdrowa żywność”
- Rozmowy, pogadanki dotyczące spędzania czasu wolnego, zwracanie uwagi na właściwą
organizację zajęć.
Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej:
-„Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie”
-„Zagrożenia współczesnego świata”
-„Naucz się mówić NIE”
-„Uzależnienia-skutki i przyczyny popadania w nałogi”
-„Opanować wulkan emocji- sposoby radzenia sobie ze złością” - kl. I-III SP.
-„Instrukcja obsługi złości..” dla klas IV
- Pogadanki nt. radzenia sobie z własną i cudzą agresją, ćwiczenie zachowań asertywnych –
wszyscy uczniowie SP i Gim.
- Pogadanki, ćwiczenia wyrabiające zachowania asertywne wobec sytuacji trudnych
- Porady dot. rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, pomoc
w radzeniu sobie z presją negatywnych wzorów.
- Ankieta „Zagrożenie uzależnieniami”– kl. IV-VI SP
- Udział w projekcie pt. „Szkoła, misja, przyszłość” współfinansowanym ze środków EFS
w ramach RPOWŁ na lata 2014 -2020
- Zorganizowano wycieczki - Solca Wielka (wioska indiańska), zoo w Borysewie, Park
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6.

SPORT,
REKREACJ
A
I WYPOCZ
Y-NEK
Wszyscy
realizatorzy
programu
i partnerzy

1)Wspieranie
plenerowych
imprez
sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży,
2)Wyrównywanie
dysproporcji w dostępie
dzieci i młodzieży do
oferty
sportowej,
rekreacyjnej
i turystycznej,
3)Współpraca z klubami
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2017

Nauki i Rozrywki „Jura Park” w Krasiejowie, Park Wodny „Fala” w Łodzi
- 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).
- 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”.
- Kontynuowanie programu „Aktywni Żyją dłużej” - cała szkoła w Chociwiu wraz
z rodzicami i nauczycielami.
- Zajęcie psychoedukacyjne prowadzone przez pracowników poradni „Samo się nie zrobi, jak
rozbudzić motywacje do nauki.
- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół zgodnych z zainteresowaniami
uczniów: zajęcia sportowe, teatralne, przedmiotowe.
- GBP organizowała dla dzieci spotkania tematyczne, 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.
-Zakup sprzętu sportowego
-Placówki oświatowe z terenu Gminy Widawa w latach 2015-2017 zorganizowały:
-Turniej piłki koszykowej chłopców – 75 uczniów
-Turniej piłki ręcznej chłopców – 50 uczennic
-Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w piłce nożnej – 30 uczniów
-Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w koszykówce – 30 uczniów
-Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w siatkówce – 30 osób
-Mistrzostwa Gminy Widawa Szkół Podstawowych w skoku wzwyż – 30 osób
-Wekendowa Liga Piłki Siatkowej
-Mecze wyjazdowe – 200 osób
-Mecze ligowe i sparingowe w okresie od IV -XI (ligowe 23; sparingowe 10)
-Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 60osób
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sportowymi,
4)Wspieranie stałych zajęć
rekreacyjnych i sportoworehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych,
5)Wspieranie
różnych
form turystyki krajowej,
6)Wykorzystanie gminnej
bazy sportowej na cele
rekreacyjne i aktywność
ruchową
dzieci
i młodzieży:
a)Doposażenie świetlic,
klubów i miejsc spotkań.
7)Promocja
form
spędzania czasu wolnego
przez
młodzież,
sprzyjających rozwojowi
zainteresowań
i przeciwdziałaniu nudzie:
a)Realizacja
projektów
służących
zdrowemu
stylowi
życia,
przeciwdziałanie
uzależnieniom i biernym
formom
spędzania
wolnego czasu,
b)Poszerzenie oferty zajęć
pozalekcyjnych,
c)Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieciom
i młodzieży
w okresie
wakacyjnym i zimowym.
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-Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum – 40 osób
-Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w piłce ręcznej – 150 osób
-Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych – 2015 r. - 16 osób)
-Gminne zawody w piłkę ręczną Szkół Podstawowych
-Udział w roli kibica w Weekendowej Lidze Piłki Siatkowej – 120 osób
-Wyjazd na mecz piłki siatkowej – 14 osób
-Festyn rekreacyjno-sportowy Święto Rodziny – 150 osób
-Gry i zabawy sportowe podczas Dnia Dziecka – cała szkoła (ok. 320 osób)
-Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej” - cała szkoła
-Udział w VIII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II – 32 osoby
-Festyn rekreacyjno-sportowy Święto Rodziny (cała szkoła+rodzice+nauczyciele) –
90 uczniów
-Wyjazd na mecz piłki siatkowej do Bełchatowa
-Wyjazdy do kina i teatru
-Mecze wyjazdowe – 40 osób, 14 meczy.
-Gminne zawody w piłkę koszykową.
-Gminne zawody w piłkę siatkową.
-Gminne zawody w piłce nożnej
-Gminne zawody w skoku wzwyż
-Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – 60 uczniów.
-Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców gimnazjum – 40 uczniów.
-Mistrzostwa Gimnazjum w Widawie w siatkówce plażowej chłopców – 20 osób
-Organizacja Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
-Organizacja rozgrywek drużyny seniorskiej w klasie okręgowej
-Organizacja rozgrywek drużyny młodzieżowej z rocznika 2003 i młodsi
-Udział w turniejach organizowanych przez OZPN Sieradz „Orlik”, „Żak”
-Udział w turniejach organizowanych przez kluby, miejscowości czy powiaty oraz grach
sparingowych na terenie województwa łódzkiego
-Zorganizowanie półkolonii letnich w SP w Brzykowie – 50 dzieci.
-Udział w turnieju piłki nożnej chłopców – 10 uczniów.
-Organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjnych w czasie ferii zimowych – 150 uczniów.
-Udział uczniów w szkolnych kołach sportowych – 25 osób.
-Wyjazdy uczniów na mecze piłki siatkowej – 15 uczniów.
-Weekendowa Liga Piłki Siatkowej – 150 osób.
-Udział w programie „Mały Mistrz”.
-Zawody w piłkę siatkową, plażową.
-MUKS Widawa – udział w 13 turniejach.
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-Wyjazdy na mecze Skry Bełchatów – 17 osób.
-Powiatowe zawody w piłce siatkowej.
-Gminne zawody w skoku wzwyż – szkoła podstawowa, gimnazjum.
-Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka – 30 uczestników
-Rajd rowerowy po Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki –
20 uczestników
-Turniej siatkówki o Puchar Prezesa UKS „Libero” Widawa (50 osób).
-Turniej Piłki nożnej Sołectw – 60 osób.
-Turniej Finałowy VI Edycji Weekendowej Ligi Piłki Siatkowej (ok. 50 zawodników i 100
kibiców).
-Obóz narciarski podczas ferii zimowych (17-23.01.2017 r.) w miejscowości Stara Morawa
k. Stronia Śląskiego – 5 osób.
-Obóz rekreacyjno-sportowy podczas wakacji (25.06.-6.07.2017 r.) w Stegnie nad Zatoką
Gdańską – 40 osób
-Podjęto następujące działania: liczne rozmowy z uczniami nt właściwej organizacji
wolnego czasu; przeprowadzenie wśród uczniów badania ankietowego nt. „Ulubionej formy
spędzania wolnego czasu”; zachęcano uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
organizowano zawody sportowe; poszerzano ofertę edukacyjno – rekreacyjną.
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Podsumowanie
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci w Gminie Widawa. Zawarte w programie propozycje były realizowane w latach 20152017 w toku bieżącej pracy poszczególnych jednostek.
Z raportu wynikają następujące kierunki działań dla Gminy Widawa:
•położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, wzmocnienie
działań profilaktycznych, doskonalenie metod pracy z rodziną, realizowanie różnych form pomocy
rodzinie;
•dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
(szkoły, przedszkola, Komisariat Policji, Sąd, organizacje pozarządowe);
•zatrudnienie asystentów rodziny, których zadaniem byłoby wzmocnienie rodziny poprzez
prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną;
•rozwój świetlic, klubów;
•zorganizowanie
wychowawczych.

warsztatów

dla

rodziców,

w celu

poprawy

i umiejętności

opiekuńczo-

Wskazane jest podejmowanie działań przede wszystkim profilaktycznych i wspomagających.
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze interdyscyplinarne współdziałanie
wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa
stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie.
Mając na uwadze wzrost skuteczności w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, konieczne jest utrzymanie dotychczasowego kierunku działań, a przede
wszystkim wysokiej aktywności pozostałych instytucji i organizacji mających w swoich zadaniach
pracę z rodziną. Istotne jest, aby system wspierania rodziny na terenie gminy Widawa nie ograniczał
się tylko do działań ściśle związanych z pomocą społeczną i nie był adresowany wyłącznie do rodzin,
które są już dotknięte problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ważnym elementem działań
podejmowanych przez wszystkie instytucje i organizacje działające na terenie gminy powinny być
działania profilaktyczne, w tym: innowacyjne, edukacyjne, integracyjne i aktywizujące, tym bardziej,
że nie ustanowiono w naszej gminie rodzin wspierających i nie utworzono placówek wsparcia
dziennego w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, które realizowałyby powyższe zadania.
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