UCHWAŁA NR X/48/19
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Widawa na lata 2016-2020” w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508 poz. 1693, poz. 2192, poz. 2354 poz. 2529 oraz z 2019 r. poz. 271) 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. Rada Gminy Widawa zatwierdza Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie, z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa
na lata 2016-2020” w 2018 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
Sławomir Stępnik
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Załącznik
do uchwały Nr X/48/19
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 marca 2019 r.
Raport z realizacji i wdrażania „Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla
Gminy Widawa na lata 2016-2020” w 2018 roku
WSTĘP
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 2016-2020 jest
dokumentem strategicznym opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez
wyznaczanie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców
Gminy Widawa, powstały 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. pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508 z późn. zm.).
Realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 20162020 przewidziano na 5 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii
powierzono Wójtowi Gminy Widawa, 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 2016-2020 został powołany
Zarządzeniem Wójta Gminy Widawa Nr 29/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. 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 Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie, Komisariat Policji w Widawie, Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Społecznych (Alkoholowych), Radę Gminy Widawa, Placówki Oświatowe
na terenie Gminy, przedstawicieli Stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy.
Głównym celem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata
2016-2020 jest:
„Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Widawa, życie wolne od zagrożeń, zintegrowana
społeczność”.
Cel główny Strategii przekłada się na cele strategiczne, tj.:
1. Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom
2. Wspieranie rodzin
3. Rozwój kultury, oświaty, sportu i rekreacji
4. Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi
5. Zabezpieczenie wysokiej jakości usług pomocy społecznej
Wyznaczono również cele operacyjne określane jako etapy realizacji celów strategicznych.
Niniejszy Raport stanowi opracowanie na podstawie przedłożonych danych przez Zespół Zarządzający
zawierające informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w 2018 roku, w zakresie realizacji priorytetów
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widawa przez poszczególne instytucje
zaangażowane w realizację ww. Strategii.
I. CHARAKTERYSTYKA I REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH
Cel strategiczny 1. 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
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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.
Cel operacyjny 1. Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i dokształcania mieszkańców:
- Poszerzenie oferty zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w Widawie.
Cel operacyjny 2. Wprowadzanie zachęt dla inwestorów oraz tworzenie odpowiedniego klimatu
do rozwoju przedsiębiorczości w gminie:
- Realizatorem ulg podatkowych jest Urząd Gminy w Widawie. W 2018 r. żaden przedsiębiorca ani
potencjalny inwestor nie wystąpił o ulgę podatkową.
- Wyznaczenie i uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje.
- Dokonano aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Gminy Widawa i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które uwzględniają zmiany
wynikające z aktualnych potrzeb inwestycyjnych, o ile nie naruszają ustaleń studium.
- Opracowano plany budowy sieci wodociągowej w tej części gminy, która nie była jeszcze objęta tą
infrastrukturą.
- Uregulowano w planie zagospodarowania przestrzennego zapisy dot. budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Cel operacyjny 3. Przeciwdziałanie uzależnieniu świadczeniobiorców od instytucji pomocy
społecznej.
Działanie1: Organizowanie specjalistycznego poradnictwa oraz warsztatów dla osób
bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy.
Działanie 2: Wprowadzenie innowacyjnych form aktywizacji i szkoleń.
Działanie 3. Organizowanie prac interwencyjnych, staży, robót publicznych, prac społecznie
użytecznych na terenie Gminy.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
- Organizacja 2 staży dla osób bezrobotnych 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
- Przyjęto na staż półroczny 1 osobę od 12.03.2018 r. do 31.07.2018 r. Z PUP w Łasku, a następnie
zatrudnienie tej osoby od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r.
- 5 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w związku z programem „Za życiem” w zakresie: opieki nad
niepełnosprawnymi, terapii oraz logopedii, muzykoterapii w okresie od IX-XII 2018 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
- Poszerzenie oferty zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w Widawie.
URZĄD GMINY
- Organizacja 2 staży dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa.
Cel strategiczny 2. Wspieranie rodzin
Gmina Widawa realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny „Program Asystent Rodziny
i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018 r. Gminny Program Wspierania Rodziny
zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci. Wskazane zadania do realizacji
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celów zawierają przede wszystkim działania profilaktyczne i wspierające. Należy podkreślić, że
wspierając rodzinę przyczyniamy się do rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności.
Cel operacyjny 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. 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 teatralne.
- Koło historyczne.
- Koło szachowe.
- Szkolne Koło Sportowe.
- Szkolny Klub Wolontariatu.
- Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego „Szkoła - kierunek na przyszłość”.
Zajęcie rozwijające kompetencje z edukacji przyrodniczej.
Zajęcia rozwijające kompetencje z przyrody.
Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki.
Zajęcia rozwijające kompetencje z biologii.
Zajęcia rozwijające kompetencje z fizyki.
Zajęcia rozwijające kompetencje z geografii.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH:
- Szkolne koło sportowe.
- Szkolny klub wolontariatu.
- Zajęcia muzyczno-wokalne (do końca czerwca).
- Zajęcia prowadzone w ramach projektu unijnego „Szkoła - kierunek na przyszłość”
Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki.
Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego.
Koło przyrodnicze.
Zajęcia wspierające rozwój.
Zajęcia logopedyczne.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice wiejskie i jedna świetlica przyszkolna, które zapewniają
dzieciom i młodzieży paletę zajęć propagujących zdrowy tryb życia.
- Świetlica wiejska w Restarzewie, przy szkole – opiekę sprawuje 1 opiekun, mający do dyspozycji
10 godzin w tygodniu.
- Świetlica wiejska w Rogóźniu - opiekę sprawuje 1 opiekun, mający do dyspozycji 9 godzin w tygodniu.
- Świetlica przy GOK w Widawie - opiekę sprawuje 2 opiekunów, mający do dyspozycji 6 godzin
w tygodniu.
Działanie 2: Organizowanie turniejów sportowych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
- Powiatowe zawody w piłkę siatkową.
- XII Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku.
- Gminne zawody w piłkę koszykową.
- Gminne zawody w piłkę ręczną.
- Gminne zawody w piłkę nożną.
- Gminne zawody w skoku wzwyż.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH:
- XIII Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w Łasku.
UCZNIOWSKI
KLUB
SPORTOWY
„LIBERO”/ŁASKI
SZKOLNY
ZWIĄZEK
SPORTOWY/GMINA WIDAWA:
- Mistrzostwa powiatu w siatkówce chłopców gimnazjum – Igrzyska Młodzieży Szkolnej (60 osób).
- Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (80 osób).
- Mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (40 osób).
- Mistrzostwa powiatu w mini piłce ręcznej chłopców – Igrzyska Dzieci (100 osób).
- Mistrzostwa powiatu w mini piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci (60 osób).
- Mistrzostwa Gimnazjum w Widawie w siatkówce plażowej chłopców (20 osób).
- Mistrzostwa Zespołu Szkół w Widawie w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców (60 osób).
- Turniej Czwórek Siatkarskich z okazji 100 Rocznicy odzyskania Niepodległości (120 osób).
- Turniej Piłki Ręcznej z okazji 100 Rocznicy odzyskania Niepodległości „Szczypiorniak dla
Niepodległej” (100 osób).
- Turniej Piłki Nożnej Sołectw (80 osób).
- Turniej Finałowy XV Edycji Weekendowej Ligi Piłki Siatkowej (ok. 150 osób: 50 zawodników i 100
kibiców).
- Juniorska Liga Siatkówki Plażowej (6 sobót – każdorazowo po 20 uczestników).
Działanie 3: Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonii,
półkolonii, obozów):
UKS „LIBERO” WIDAWA / KO W ŁODZI
- Obóz narciarski podczas ferii zimowych (21- 27.01.2018 r.) w miejscowości Stara Morawa k. Stronia
Śląskiego (5 osób)
- Obóz rekreacyjno – sportowy podczas wakacji (24.06.- 5.07.2018 r.) w miejscowości Stegna nad Zatoką
Gdańską (40 osób)
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY WIDAWA
pozyskanie środków finansowych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie:
- 15 000 złotych, które zostały przeznaczone na zorganizowanie półkolonii letnich dla 40 dzieci z terenu
Gminy Widawa w okresie od 16 do 27 lipca 2018 r. w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Brzykowie.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
- Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kolonie kuratoryjne dla dzieci w Ośrodku
Wczasowo-Konferencyjnym „Pilsko” w Krzyżowej,
- Obóz rekreacyjno-sportowy w Stegnie.
- Zachęcenie uczniów do udziału w półkoloniach w Brzykowie.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/ŁÓDZKIE KURATORIUM OŚWIATY/ZUS/KRUS
- Wyjazd na bezpłatne kolonie – pobyt w ośrodku rekreacyjnym - 1 uczennica.
- Wypoczynek letni bezpłatny dla dzieci osób ubezpieczeniowych w KRUS i ZUS.
- Wypoczynek letni dla dziecka z rodziny bez zaplecza socjalnego.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH/ZUS/KRUS
- Wypoczynek letni bezpłatny dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS i ZUS.
- Wypoczynek letni dla dziecka z rodziny bez zaplecza socjalnego.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży (kolonii i półkolonii):
- 13 dzieci skorzystało z wypoczynku w Wiśle i Sokolcu, kwota dofinansowania 3250 zł
- 75 dzieci skorzystało z półkolonii letnich w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Brzykowie – kwota
dofinansowania 22000 zł.
Działanie 4: Rozszerzenie oferty sportowo – rekreacyjnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU SZKOŁA PODSTAWOWA
- Kontynuowanie programu „Trzymaj formę” „Bieg po zdrowie”.
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- Udział uczniów w Szkolnym Kole Sportowym.
- Udział uczniów w gimnastyce korekcyjnej.
- Wyjazdy uczniów na basen.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA/MOS W ŁASKU/ŁSZS oraz
MSiT
- Treningi w ramach sekcji piłki siatkowej dla chłopców z gimnazjum (20 osób).
- Treningi w ramach sekcji piłki ręcznej dla dziewcząt z gimnazjum (20 osób).
- Treningi z piłki siatkowej dla chłopców z klas IV-VI szkoły podstawowej (20 osób).
- Treningi z piłki ręcznej dla dziewcząt z klas IV-VI szkoły podstawowej (15 osób).
- Treningi ogólnorozwojowe dla młodszych uczniów (20 osób).
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej”.
- Rozgrywki sportowe.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
Podjęto następujące działania:
- rozmowy z uczniami nt. właściwej organizacji wolnego czasu
- zachęcano uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
- zorganizowano zawody sportowe
- poszerzono ofertę edukacyjno-rekreacyjną
W ramach działań na rzecz rodziny SSP w Restarzewie zorganizowała imprezy i uroczystości
okolicznościowe:
- Dzień Babci i Dziadka I 2018
- Święto Rodziny V 2018
- Wróżby andrzejkowe XI 2018
- Mikołajki XII 2018
- Dzień Ziemniaka X 2018
- Narodowe Święto Niepodległości XI 2018
- Wigilia szkolna XII 2018
Dzięki działaniom, w które aktywnie angażuje się wielu rodziców uczniów SSP w Restarzewie
możliwe jest promowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku rodziny, propagowanie metod
efektywnego rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością.
Cel operacyjny 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnienie od
alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
Działanie 1. Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
1. Prowadzenie zajęć i pogadanek przez wychowawców, pedagoga, wychowawców świetlicy szkolnej:
- „Dekalog zdrowego stylu życia”.
- „Żyję zdrowo – bez uzależnień”.
- „Mój zdrowy styl życia”.
- „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia, cyberprzemoc”.
- „Przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy”.
- „Asertywność – czy potrafię powiedzieć „nie”.
- „Asertywność to podstawa, dzięki której zachować tożsamość”.
- „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”.
- „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu i portali społecznościowych”.
- „Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?”.
- „Zachowanie w miejscach publicznych”.
- „Dopalacze. Próbujesz – ryzykujesz”.
- „Żyję zdrowo – bez uzależnień”.
- „Dopalacze. Próbujesz – ryzykujesz!”.
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- „E – papierosy a młodzież gimnazjalna”.
2. Pogadanki z policjantami KPP w Łasku.
3. Spotkania profilaktyczno – edukacyjne z policjantami z KKP w Łasku:
- „Bezpieczne ferie 2018”
- „Bezpieczne wakacje 2018”
4. Spotkania z pielęgniarką szkolną.
5. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów przeprowadzone przez przedstawicieli poradni:
- „Nie daj się sprowokować – zapobieganie zachowaniom agresywnym” – klasy IV szkoły podstawowej.
- „Przeciwdziałanie cyberprzemocy – dla klas III oddziałów gimnazjalnych.
- „Ja jestem OK, TY jesteś OK - o prawidłowej komunikacji między ludźmi” – dla Branżowej Szkoły
I stopnia z oddziałami ZSZ.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/GKRPA W WIDAWIE/PPP W LASKU
- Pogadanki uświadamiające zagrożenia jakie niosą uzależnienia.
- „Dziękuję nie biorę”, „ Dziękuję Nie -w obliczu trudnych decyzji”
- Pogadanki, zajęcia w klasach nt. zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy, narkotyków i innych
środków uzależniających.
- Pogadanki, ćwiczenia wyrabiające zachowania asertywne wobec sytuacji trudnych.
- Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów kl. od IV szkoła podstawowa do III oddziały
gimnazjum dotyczącego ustalenia czynników chroniących i czynników ryzyka.
- Spektakl profilaktyczny „Jestem przyjacielem ludzi”, „Moja historia” w wykonaniu artystów teatru
„Kurtyna” z Krakowa.
- Spotkanie z przedstawicielem policji ds. nieletnich nt. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- „Pogadanki uświadamiające zagrożenia jakie niosą uzależnienia.
- „Pogadanki, zajęcia w klasach nt. zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy, narkotyków”
- Pogadanki, ćwiczenia wyrabiające zachowania asertywne wobec sytuacji trudnych.
- Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów kl. IV-VI dotyczące ustalenia czynników
chroniących i ryzyka.
- Pogadanki uświadamiające zagrożenia jakie niosą uzależnienia.
- Spektakle profilaktyczne „Jestem przyjacielem ludzi”, „Moja historia” w wykonaniu artystów teatru
„Kurtyna” z Krakowa.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
- Tematykę związaną z profilaktyką uzależnień zaplanowano i wpisano w Program ProfilaktycznoWychowawczy SSP.
- Działania te realizowali nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny we współpracy z rodzicami oraz
instytucjami wspierającymi rodzinę. (GOPS, PPP, PSSE).
- W ramach realizacji godzin wychowawczych nauczyciele wychowawcy przeprowadzali pogadanki na
temat zagrożeń wynikających ze stosowania używek, sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami,
czyli agresją i przemocą, odpowiedzialnością za własne postępowanie. Pedagog szkolny prowadził zajęcia
dla uczniów z rodzin niepełnych, niewydolnych wychowawczo, ubogich, z problemami, oraz udzielał
wsparcia nauczycielom, wychowawcom klas i rodzicom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności
wychowawcze.
- Organizowano spotkania, warsztaty dotyczące powyższych problemów przeprowadzane przez
przedstawicieli PPP w Łasku, PSSE.
- Udział SSP w programach dotyczących nikotyny i dopalaczy.
- Motywowano uczniów do brania udziału w konkursach promujących właściwe postawy społeczne.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Organizowanie spotkań, pogadanek na temat uzależnień:
- Wystawienie 12 spektakli profilaktycznych skierowany do młodzieży szkolnej.
- Zorganizowanie 2 szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i osób z nią związanych
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Działanie 2. Organizowanie konkursów i imprez promujących życie bez nałogów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
- konkurs plastyczny „Jestem wolny – uzależnieniom STOP” organizowany przez Wójta Gminy Widawa
oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- „100 Najpiękniejszych Miejsc Polski w Stulecie Odzyskania Niepodległości” – pod patronatem
Prezydenta RP A. Dudy i posła na Sejm RP P. Polaka
- „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną” organizowanym przez Wójta Gminy Widawa i Proboszcza
Parafii Widawa
- konkurs plastyczny „Mój pomnik Tadeusza Kościuszki”.
- konkurs plastyczny „Maki w zbożu”,
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ja na trampolinie”,
- Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- Rejonowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „WESOŁY MIKROFON” w Prusinowicach,
- Etap wojewódzki konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/GKRPA w Widawie
- Udział w konkursie plastycznym nt. „Jestem wolny – uzależnieniom STOP” zorganizowanym przez
GKRPA.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- Udział w konkursie plastycznym nt. „Jestem wolny – uzależnieniom STOP” zorganizowanym przez
GKRPA.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursu plastycznego pt. „Jestem wolny – uzależnieniom
STOP”
- Współorganizowanie konkursu pt. „Na najładniejszą pisankę”,
Działanie 3. Organizowanie działań zwiększających dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną
dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Łasku,
- Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie
- zorganizowanie spotkania z trzeźwymi alkoholikami celem promocji działalności grup
samopomocowych AA.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
- Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 4 spotkania zespołu i 76 grup roboczych.
Działanie 4. Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
GMINA WIDAWA
- Gmina Widawa realizuje „Program Asystent Rodziny i koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok
2018”.
KOMISARIAT POLICJI W WIDAWIE
- W roku 2018 funkcjonariusze KP Widawa kilkukrotnie przeprowadzili 8 spotkań z dziećmi w Szkołach
Podstawowych i Przedszkolach na terenie gminy Widawa podczas których przeprowadzili zajęcia
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat zachowania w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia.
- Brali udział w 76 Grupach Roboczych oraz 4 spotkaniach członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
- Przeprowadzono 89 wizyt w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty.
- Chronili życie i zdrowie ludzi oraz mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.
- Przeprowadzono 39 interwencji domowych dotyczących różnego rodzaju sytuacji konfliktowych
w rodzinie.
- Przeprowadzono 2 postępowań przygotowawczych z art. 207 KK (znęcanie się nad rodziną)
zakończonych aktem oskarżenia.
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- Sporządzono dokładne opisy interwencji domowych w formie notatek urzędowych
- Zatrzymano sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenia dla zdrowia
i życia ofiar.
- Podjęto działania prewencyjne wobec sprawców przemocy.
- Udzielano informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.
- Funkcjonariusze KP w Widawie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Komendę
Powiatową Policji w Łasku.
- Realizowany jest Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Widawa.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE
- 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.
- 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).
- Stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku.
- Organizacja Balu Charytatywnego w listopadzie 2018 roku dla rodziny niepełnosprawnego dziecka
z terenu Gminy Widawa.
- Wypłata przez GOPS Widawa świadczeń z pomocy społecznej:
wypłata zasiłków stałych - 559
zasiłków celowych - 138
specjalnych zasiłków celowych - 111
zasiłków okresowych – 111
wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osoba niepełnosprawną 6 świadczeń od lipca 2018 r. dla
jednej rodziny,
- Wypłata przez GOPS Widawa:
świadczeń rodzinnych - 472 rodzin, w tym świadczeń rodzinnych 6884
świadczeń opiekuńczych - 449 rodzin, w tym świadczeń opiekuńczych - 1934
świadczenia wychowawczego – 558 rodzin, w tym świadczeń wychowawczych - 8784
świadczeń alimentacyjnych – 26 rodziny, w tym świadczeń alimentacyjnych 503,
świadczenia dobry start (300+) – 775 dzieci uprawnionych,
- Realizacja Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Podprogramu 2018) dot. dystrybucji
żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa. W roku ubiegłym z pomocy skorzystało 780 osób - 421 rodzin.
- Realizacja w 2018 r. Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2014 – 2020.
- Realizacja Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018 –
dodatkowo została zatrudniona osoba na umowę o pracę. Pod opieką asystentów rodziny było 26 rodzin.
- Współpraca GOPS Widawa z placówkami:
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
Cel operacyjny 3. Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
Działanie 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału w życiu publicznym.
RADA GMINY WIDAWA
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- Zapewnienie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową.
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWID”
- Zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup”- realizowane cały rok z wyłączeniem lipca i sierpnia.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
- Wyjazd do kina do Zduńskiej Woli – 29 niepełnosprawnych oraz 10 opiekunów.
- Udział podopiecznych w bezpłatnych szkoleniach komputerowych finansowanych z Funduszy
Europejskich (15 osób uczestniczących).
- Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla uczestników ŚDS w Dąbrowie Widawskiej (45
uczestników, pracownicy i zaproszeni goście łącznie 70 osób).
- Udział w VIII konkursie na ,,Najpiękniejszą pisankę wielkanocną” organizowanym przez GOK
i GKRPA pod patronatem Wójta Gminy Widawa – 3 osoby niepełnosprawne - I miejsce.
- Zorganizowanie uroczystości ,,Jubileusz 20-lecia ŚDS w Dąbrowie Widawskiej” łącznie 130 osób wraz
z zaproszonymi Ośrodkami, gośćmi. Część oficjalna, prezentacja multimedialna, przemówienia,
gratulacje, występ grupy ,, Dąb”, zabawa przy muzyce, poczęstunek.
- Udział w XIII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku – 3 osoby wraz 2 opiekunami.
- Uczestnictwo w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Ziemia
Łódzka” organizowanej przez RCPS w Łodzi - 10 osób niepełnosprawnych brało udział w konkurencjach
sportowych.
- Uczestnictwo w evencie charytatywnym ,,Sztuka pomagania” w ŁDK w Łasku (4 uczestników wraz
z opiekunem).
- Udział w XX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych ,, Integracja Sędziejowice”,
występ artystyczny oraz konkurs plastyczny 7 uczestników i 2 opiekunów.
- Udział w imprezie ,,Festynie Rodzinnym” organizowanym przez Dom Kultury w Widawie. Występ
teatralny grupy ,,Dąb”- 7 uczestników z 3 opiekunami.
- Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego w Grobli koło Bełchatowa - 31 niepełnosprawnych i 8
opiekunów.
- Zorganizowanie wycieczki ,,Szlakiem Piastów”, zwiedzanie Biskupina, Wenecji (30 uczestników oraz
członkowie rodzin i 10 opiekunów).
- Uczestnictwo w XVIII Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych ,,Z tobą chcę oglądać świat”
w DPS Skrzynno, występ muzyczno- taneczny (3 niepełnosprawnych, 2 opiekunów).
- Udział w Wojewódzkich Dniach Seniora w Sieradzu (3 osoby i opiekun).
- Zorganizowanie zajęć z muzykoterapii i logopedii dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną (6 osób
niepełnosprawnych).
- Udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez ŚDS Strobin pt. ,,Dookoła świata ”- występ
teatralny grupy Dąb – łącznie 6 uczestników i 3 opiekunów.
- Wyjazd do kina do Zduńskiej Woli – 40 uczestników i opiekunowie.
- Zorganizowanie wycieczki na Jasną Górę do Częstochowy (40 uczestników z rodzinami i opiekunowie).
- Udział podopiecznych w bezpłatnych kursach języka angielskiego finansowanych z Funduszy
Europejskich (12 osób uczestniczących).
- Wigilia w ŚDS Dąbrowa Widawska dla klientów ŚDS wraz z zaproszonymi gośćmi – łącznie 70 osób.
- Udział w konkursie plastycznym pt. ,,Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia” organizowanym
przez Starostwo Powiatowe w Łasku – praca wykonana przez 1 osobę - I miejsce w konkursie.
Działanie 4. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
- od lipca do października 2018r. miała miejsce inwestycja pt. Przebudowa łazienek i toalet w ŚDS
Dąbrowa Widawska” – kontynuacja z roku 2017 r. dotycząca dalszej standaryzacji ŚDS (zostały
przebudowane toalety, łazienki oraz sanitariaty, zniesiono bariery architektoniczne dla
niepełnosprawnych, założono nowy osprzęt sanitarny tj. brodziki, umywalki, poręcze, toalety wraz
z niezbędnym wyposażeniem służącym niepełnosprawnym, łącznie 7 pomieszczeń).
RADA GMINY
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- Zapewnienie miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową.
Cel operacyjny 4. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów.
Działanie 1. Zwiększenie dostępu i rozszerzenie zakresu świadczeń, z uwzględnieniem
specjalistycznych usług medycznych.
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
- Objęcie opieką medyczną uczestników półkolonii,
- Utrzymano na dotychczasowym poziomie dostępność pacjentów do lekarzy specjalistów i lekarzy
rodzinnych: kardiolog – 142 pacjentów, psychiatra – 257 pacjentów, lekarz rehabilitacji – 479 pacjentów,
endokrynolog – 156 pacjentów,
- Działanie prywatnych gabinetów lekarskich:
- USG – 1056 pacjentów, ortopeda – 422 pacjentów, urolog – 212 pacjentów
- Bezpłatne badania wzroku 6 razy w roku,
- Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat – prowadzone 3 razy w roku,
- Odpłatne badania na osteoporozę – prowadzone 3 razy w roku,
- Odpłatne badanie dopllera kończyn górnych i dolnych – przeprowadzone 1 raz w roku
- Ilość deklaracji do:
lekarza POZ – 5281
pielęgniarki środowiskowej – 5241
położnej – 2971, pielęgniarki szkolnej – 610
porady lekarza POZ – 37269
wizyty pielęgniarskie – 917
wizyty położnej – 287
RADA GMINY
zwiększenie dostępu i rozszerzenie zakresu świadczeń z uwzględnieniem specjalistycznych usług
medycznych – zakup urządzeń z Programu „Zdrowa Gmina”
- osprzętu do VGUL tj. urządzenia do ćwiczeń,
- urządzenia rehabilitacyjnego – masażera i drenażu limfatycznego,
Działanie 2. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU, URZĄD
MIEJSKI W ŁASKU, PSSE w Łasku, KPP w Łasku
1. Pogadanki z pielęgniarką
2. Przeprowadzenie bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji
Udział w programach edukacyjnych:
- Trzymaj formę
- Zadbaj o swoje płuca
- Czyste powietrze wokół nas
- Nie pal przy mnie proszę
- Program dla szkół – warzywa, owoce, mleko, przetwory mleczne w szkołach)
- Żyj smacznie i zdrowo.
- Ratujemy i uczymy ratować
- Gazetki profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz ukazujące zgubne skutki
uzależnień.
Udział w różnych konkursach promujących zdrowy styl życia np.:
- Gazetki profilaktyczne promujące zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz ukazujące zgubne skutki
uzależnień.
- Akcje wewnątrzszkolne „Zdrowa żywność”.
- Uczenie nawyków zdrowego odżywiania i prawidłowej organizacji czasu wolnego.
- Liczne rozmowy, pogadanki nt. dbania o własne zdrowie i unikania zagrożeń.
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- Liczne rozmowy nt. promowania zdrowego stylu życia, unikania nałogów, właściwego odżywiania się,
przestrzegania zasad higieny osobistej.
- Pogadanki o szkodliwym działaniu na organizm środków psychoaktywnych.
- Cykl zajęć poświęconych dbaniu o zdrowi „ Chcę być zdrowy”, „Co robić gdy moje zdrowie jest
zagrożone”, „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu”, „Kto tak naprawdę odpowiada za moje zdrowie”.
- Rozmowy, pogadanki dotyczące spędzania czasu wolnego, zwracanie uwagi na właściwą organizację
zajęć.
- Badanie ankietowe wśród uczniów kl. IV - III oddziały gimnazjum. oraz rodziców dotyczące uzyskania
informacji o sposobach spędzania czasu wolnego.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH/ GKRPA
w Widawie/PSSE w Łasku
Udział w programach edukacyjnych:
1. Trzymaj formę
2. Zadbaj o swoje płuca
3. Czyste powietrze wokół nas
4. Nie pal przy mnie proszę
5. Wybieram wodę. Pogadanki nt. „Kształtowanie właściwych nawykowo prozdrowotnych”.
6. Promowanie zdrowego, bezpiecznego stylu życia na gazetkach szkolnych
7. Rozmowy, pogadanki, zajęcia profilaktyczne nt. dbania o własne zdrowie i unikania zagrożeń.
8. Rozmowy nt. właściwego odżywiania się, przestrzegania zasad higieny osobistej.
9. Pogadanki o szkodliwym działaniu na organizm środków psychoaktywnych.
10. Zajęcie profilaktyczne „Przyczyny i skutki nałogów”.
11. Codzienne zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, właściwego odżywiania się.
12. Rozmowy, pogadanki dotyczące spędzania czasu wolnego.
13. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów i ich rodziców nt. spędzania czasu wolnego
przez dzieci (ucz. Kl. IV-VI).
14. Spotkanie z harcerzami „Harcerstwo przygoda na całe życie”.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/PSSE/GKRPA
- Realizacja programów edukacyjnych takich jak:
- Trzymaj formę – klasy VII SP i kl. II oddziałów gimnazjalnych
- Lubella inspiruje i edukuje – klasy II oddziałów gimnazjalnych
- Nie pal przy mnie, proszę – klasa II SP
- Zadbaj o swoje płuca – klasy IV SP
- Znajdź właściwe rozwiązanie – klasy VII SP
- Bieg po zdrowie - klasa IV b
- Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
- Podczas wywiadówki szkolnej odbyło się spotkanie rodziców z policjantami z Powiatowej Komendy
Policji w Łasku nt. Narkotyków i dopalaczy z wykorzystaniem walizki edukacyjnej.
- Odbyły się warsztaty dla uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych dotyczące cyberprzemocy.
- Spektakle profilaktyczne:
wystawione przez teatr „Kurtyna” z Krakowa:
• „Niebezpieczna sieć” - dla klas I – VI
• „Ślepy tor” - VII – VII, oddziałów gimnazjalnych i Branżowej Szkoły I stopnia w Widawie
z oddziałami ZSZ.
• „Jestem królem zamku” - dla klas I – III
• „Moja historia” - dla klas IV – VI
• „Wyzwanie” - dla klas VII i VIII oraz oddziałów gimnazjalnych
W czerwcu w każdej klasie na zajęciach komputerowych i informatyki zostały przeprowadzone
zajęcia nt. „Czas wolny z komputerem – bezpieczeństwo w sieci”.
Działanie 3. Diagnoza potrzeb zdrowotnych i opracowanie programu ich realizacji.
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GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
- Program zdrowotny ZDROWA GMINA
- Wykrywanie i terapia patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Widawa – 561 osób
Profilaktyka raka szyjki macicy kobiet z terenu Gminy Widawa – 414 kobiet
- Program z zakresu profilaktyki gruźlicy – 8 osób,
- Program z zakresu profilaktyki układu krążenia – 8 osób
Cel operacyjny 5. Rozszerzenie oferty działań dla osób wykluczonych społecznie
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.
Świetlica w Restarzewie – mająca 1 opiekuna, 10 godzin w tygodniu,
Świetlica w Rogóźniu – mająca 1 opiekuna, 9 godzin w tygodniu,
Świetlica przy GOK w Widawie – mająca 2 opiekunów po 6 godzin w tygodniu
Działanie 3. Utworzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin.
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie zorganizowała 10 posiedzeń,
- Działaniami komisji zostało objętych 16 osób wskazanych złożonymi wnioskami o zastosowanie
leczenia. Wysłało 43 zaproszenia do osób uzależnionych bądź współuzależnionych celem
przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej.
- Przeprowadzono 4 rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi, bądź współuzależnionymi,
- 1 osoby zostały skierowane na badania do biegłego sądowego celem wydania opinii w sprawie
uzależnienia od alkoholu,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie wysłała 1 wniosek 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,
- Zorganizowano posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widawie,
- Wydano 31 Postanowień opiniując pozytywnie złożone przez przedsiębiorców wnioski na sprzedaż
alkoholu
Działanie 4. Utworzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego
KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla rodzin dysfunkcyjnych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU/GKRPA w Widawie/PPP w Łasku
- Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu i innych środków odurzających na organizm
człowieka oraz zachowania uzależnionego od niego.
- Wykonywanie prac plastycznych promujących życie w trzeźwości, promujących aktywne formy
spędzania czasu wolnego.
- Nauka zachowań asertywnych - ćwiczenia, rozmowy.
- Udział w konkursie gminnym pt. „Jestem wolny uzależnieniom STOP”
- Udział pedagoga w szkoleniu zorganizowanym przez GKRPA nt. „Choroba alkoholowa i kontakt z osoba
współuzależnioną”.
Cel operacyjny 6. Działania na rzecz umacniania roli rodziny
Działanie 3. Stworzenie możliwości korzystania przez dzieci i rodziców z pomocy
psychologicznej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- Rozmowy pogadanki o negatywnym działaniu alkoholu i innych środków odurzających na organizm
człowieka oraz zachowania uzależnionego od niego.
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- Wykonywanie prac plastycznych promujących życie w trzeźwości, promujących aktywne formy
spędzania czasu wolnego.
- Nauka zachowań asertywnych - ćwiczenia, rozmowy.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Możliwość uzyskania porady psychologa w Punkcie Konsultcyjno – Terapeutycznym w Widawie
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE
- Realizacja projektu „Razem możemy więcej” w okresie od stycznia do marca 2018 r. zatrudnienie
psychologa celem konsultacji psychologicznych w miejscu zamieszkania dla beneficjentów projektu.
Cel strategiczny 3. 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.
Cel operacyjny 1. Rozszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury
Działanie 1. Organizowanie imprez, wystaw plastycznych
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Widawie
- Zorganizowano ferie zimowe w bibliotece pod hasłem: „ZIMA, KSIĄŻKA I JA” odbyło się szereg zajęć
plastycznych i zabaw ruchowych. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, zarówno tych
młodszych, jak i tych nieco starszych (29 styczeń – 11 luty).
- WALENTYNKOWO W BIBLIOTECE - "Zakochaj się w książce" – wystawka książek
- W dniu 27 lutego 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie zorganizowała spotkanie autorskie
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ochlach z panem Zbigniewem Kołbą.
- GMINNY KONKURS CZYTELNICZY
„Pamięci Ireny Sendlerowej” - rok 2018 to rok Ireny Sendlerowej.
W tym roku przypada również 10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej. W związku z tym, Dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Chociwiu wraz z nauczycielami i Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie
zaprosiły uczniów do udziału w gminnym konkursie czytelniczym pn.„Pamięci Ireny Sendlerowej”.
W konkursie udział wzięło 13 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Widawie, Szkoła
Podstawowa w Chociwiu i Szkoła Podstawowa w Ochlach wraz z oddziałami gimnazjalnymi.
- Spotkanie z autorem literatury fantastycznej i publicystą Andrzejem Pilipiukiem.
- CO DZIŚ CZYTASZ ? - Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu
promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich –
wystawka książek nowo zakupionych do biblioteki - dla każdego kto w tym dniu nas odwiedzi otrzyma
zakładkę do książki.
- W ramach tegorocznych edycji Tygodnia Bibliotek odbywającej się pod hasłem „(Do)wolność czytania”
oraz akcji „Czytanie łączy” – XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
W ramach „Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom” bibliotekarze zaprosili do swojej placówki dzieci
wraz z wychowawcami z Publicznego Przedszkola w Widawie.
- CZYTAMY BAJKI
Dnia 11 czerwca br. już po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkaliśmy się z grupą przedszkolaków
z Publicznego Przedszkola w Widawie.
Dzieci wysłuchały bajek i oglądały przyniesione kolorowe książki z naszej Biblioteki.
- W związku z 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w naszej Bibliotece przygotowano
gazetkę okolicznościową obrazującą ważne wydarzenia.
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- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – 5 listopada, data wybrana na cześć urodzin
Walta Disney’a.
- Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawka okolicznościowa zorganizowana w bibliotece
z okazji 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na której znajdują się pozycje
przedstawiające dzieje Polaków w walce o Niepodległość.
- Zajęcia dla przedszkolaków z okazji 100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości
- Gminna Biblioteka Publiczna wraz z dziećmi z Przedszkola w Widawie świętowała Dzień Pluszowego
Misia.
- Narodowe czytanie ,,Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
Gmina Widawa tradycyjnie także i w tym roku wzięła udział w akcji „Narodowego Czytania”, której
patronuje prezydent RP.
Tegorocznymi organizatorami akcji byli Sołtys Widawy wraz z Radą Sołecką, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. We wspólnym czytaniu "Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego wzięli udział: Nauczyciele, Uczniowie Zespołu Szkół w Widawie,
Samorządowcy, Harcerze 64 Widawskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Carpe Diem”,
Widawscy Przedsiębiorcy, Przedstawiciele Stowarzyszenia Integracyjne – ZDROWID, Księża, Grupa
Gimnastyczna, Rada Rodziców ZS w Widawie, Bibliotekarze, Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Widawie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, Stowarzyszenie IKAR, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością NADZIEJA z siedzibą w Łasku, mieszkańcy z terenu naszej Gminy,
Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej, Grupa Teatralna ,,Tacy Sami”.
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWID”
- Udział w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIDAWIE
W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury prowadził wraz z różnymi instytucjami wiele imprez. GOK
zapewnia zaplecze techniczne, merytoryczne i kadrowe. Pokrywa również w całości, bądź w części
koszty organizacyjne.
Imprezy organizowane i współorganizowane przez GOK w 2018 r.
- Organizacja Konkursu Kolędowego.
- Wspólnie z placówkami oświatowymi z Gminy Widawa zorganizowano Finał WOŚP, podczas którego
wystąpiła grupa „Pracujący Razem” oraz grupa teatralna „Tacy Sami” ,,Wesołe Nutki’’, ,,Widawianie”
- Przygotowano i zrealizowano bogaty program ferii zimowych dla dzieci. Odbywały się dodatkowe
zajęcia ,,Wspólne Granie” (w gry planszowe) na świetlicy GOK.
- Zorganizowano wystawę prac plastycznych dzieci biorących udział w konkursie o tematyce
przeciwdziałania uzależnieniom.
- Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Kobiet
- Z radnym Mateuszem Barwaśnym zorganizowano turniej w grę Fifa2018.
- Zorganizowano konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.
- Zorganizowano wystawę prac biorących udział w Konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy, GOK
i Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych „Na Najpiękniejszą pisankę”.
- Zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci o tematyce wielkanocnej. Udział w warsztatach wzięły
również dzieci ze szkoły podstawowej w Widawie. W programie warsztatów była nauka wykonywania:
kartek świątecznych, stroików i dekoracji, pisanek oraz wielkanocnych wypieków.
- Zorganizowano wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Widawie spotkanie z pisarzem Andrzejem
Pilipiukiem.
- Zorganizowano Festyn Rodzinny „Piknik Rodzinny ”.
- Organizowano zajęcia podczas półkolonii.
- Utworzyliśmy wraz z Gminą Widawa oficjalną strefę kibica na mundial 2018 r.
- Pomoc w organizacji VII Zlotu motocyklowego.
- Pomoc przy organizacji III Międzysołeckiego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Widawa.
- Pomoc przy organizacji Gminnych Dożynek, przygotowanie dekoracji, pomoc organizacyjno-techniczna.
- Zorganizowano jubileusz upamiętniający długoletnie pożycie małżeńskie.
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- Zorganizowano wraz z Proboszczem Parafii Widawa oraz Samodzielną Grupą Rekonstrukcyjną Zaduszki
Patriotyczne.
- Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Widawie w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie
odbył się wieczór pieśni patriotycznej, połączony z wystawą i projekcją multimedialną. W podróż do lat
minionych zabrali publiczność: Samodzielna Grupa Rekonstrukcji Historycznej i zespół śpiewaczy
„Widawianie”.
- W ramach Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizowaliśmy ,,Widawski Bieg
Niepodległości” oraz konkurs plastyczny ,,100 lat Niepodległej Polski.
- Zorganizowano wyjazd do kina w Zduńskiej Woli na film ,,Grinch”
- Zorganizowanie wraz z Biblioteką Publiczną oraz Radą Sołecką z Widawy Narodowego Czytania
,,Przedwiośnia”.
- Wszystkie stroje i akcesoria niezbędne do programów i inscenizacji szyte i wykonywane są przez GOK
we własnym zakresie, z materiałów zakupionych z budżetu GOK oraz pozyskanych od miejscowych
przedsiębiorców.
- Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa również świetlica dla dzieci i młodzieży czynna codziennie, do
czasu zamknięcia GOK. Można w niej grać w szereg różnych gier planszowych oraz skorzystać ze sprzętu
np. bilard, rzutki.
- GOK jest również miejscem gdzie co piątek harcerze mają swoje zbiórki. Sale są również dostępne, dla
Sołectwa Widawa, stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie gminy.
- GOK udostępnia również salę na bezpłatne szkolenia, dla rolników, bezrobotnych, przedsiębiorców
i innych mieszkańców.
- Dodatkowo w Gminny Ośrodek Kultury w Widawie udostępnia również sale na różnego rodzaju
spotkania: stowarzyszeniom, grupom szkoleniowym, pośrednikom pracy, policji, organizatorom imprez.
Za spotkania szeroko rozumianego pożytku publicznego GOK nie pobiera żadnych opłat za wynajem.
W ramach działalności w 2018 roku GOK oferował następujące zajęcia:
- Dziecięcy zespół wokalno-taneczny WESOŁE NUTKI – nauka śpiewu i tańca – 33 uczestników.
- Zespół Śpiewaczy WIDAWIANIE – nauka śpiewu – 16 osób
- Amatorska grupa teatralna TACY SAMI – grupa teatralna – 12 osób
- Młodzieżowa grupa taneczna- Streat Dance – 9 osób
- Orkiestra dęta - próby instrumentalne, nauka gry na instrumentach dętych – 15 osób
- Koło plastyczne - prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci – 30 osób
- ZHP - zbiórki harcerskie w świetlicy GOK – 30 osób
- Zajęcia wokalne – Grupa Muzyczna – 20 – osób
- Koła plastyczne – prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci – 30 osób
- Zajęcia teatralne – 16 osób
- Nauka gry na gitarze – 15 osób
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
,,IKAR’’
W ROKU
2018 W RAMACH LSR:
- ,,Widawa ku niepodległości’’ dofinansowanego przez UG w Widawie. Projekt zawierał następujące
działania:
- opracowanie i wydanie Questu ,,Widawa ku niepodległości’’
- przygotowanie i zorganizowanie wystawy fotografii ,,Widawa ku niepodległości’’ w kościele p.w. św.
Marcina w Widawie oraz wydanie folderu informacyjnego do wystawy
- opracowanie i umieszczenie tablicy informacyjnej przy strzelnicy w Widawie
- zorganizowanie Questu dla grupy uczniów ZS w Chociwiu.
- ,,Flagowe Variete’’dofinansowane ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie’’
PAFW realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Stowarzyszenie Dobroczynne ,,RAZEM’’.
W ramach tego projektu został zorganizowany cykl wystaw Jacka Frąckiewicza
inspirowanych flagą narodową oraz cykl warsztatów artystycznych o podobnej tematyce w: Widawie
– galeria ,,Pod rurą’’, w Dobroniu – Dobrońskie Centrum Kultury, w Sędziejowicach – Gminna
Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, w Łasku – Muzeum Historii Łasku, w Buczku – Gminny
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Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku, ZSMT w Ostrowie SP w Rychłocicach i OSP w Rychłocicach. Do
wystaw został wydrukowany katalog.
- współpracowano (reprezentowało stronę polską) z galerią Bresan (Split - Chorwacja) podczas realizacji
międzynarodowej wystawy malarstwa i rysunku pt. ,,Teatr’’, w której prezentowano prace 20 polskich
artystów.
- opracowało i opublikowało wydawnictwo historyczne pt. ,,Wieści z Widawy’’ w trzech częściach.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Organizowanie wystawy prac plastycznych w ramach konkursu dotyczącego zdrowego trybu życia
- Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci w różnych grupach wiekowych: prace plastyczne i inne gry:
tenis stołowy, piłkarzyki, stół hokejowy.
Działanie 2. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
- Wyjazdy do kina i do teatru: Sieradza, Łodzi, Bełchatowa.
- wyjazd do Łasku na spektakl „Brakujący element” finansowany przez GKRPA w Widawie,
- udział uczniów w audycjach muzycznych,
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
- zorganizowano wycieczki do kina, teatru, Solca Wielka (wioska indiańska), zoo w Borysewie
- zachęcano uczniów do uczestnictwa w zajęciach wokalnych i tanecznych (współpraca z GOK)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
- Wyjazdy do kina Silver Screen w Łodzi, do kina Helios w Bełchatowie, kina w Zduńskiej Woli, do
Narodowego Teatru Edukacji do Bełchatowa,
- Kino Bełchatów - filmy: „Dziadek do orzechów - Cztery królestwa”, „Hotel Transylwania” (kl. IV-VI),
„Zaczarowane zwierzęta”, „Dywizjon 303” (kl. VII, VIII, III oddz. gim.).
- Kino Łódź: „Lekcja w kinie”, (kl I-III ).
- Teatr Bełchatów: spektakle „ Plastusiowy pamiętnik”(kl. I-III), „ Magiczne drzewo”, (kl IV-VI),
„Teatralne potyczki”, (VII, VIII i III o.gim.)
- Kino Zduńska Wola - „ Lek na całe zło”, „Uwaga Internet”- lekcja profilaktyczna
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- Wyjazd do Łodzi – Park Trampolin.
- Wyjazd do Uniejowa i Borysewa – basen i zoo.
- Dwudniowa wycieczka do Poznania.
- Wyjazdy uczniów na basen do Kleszczowa.
- Wyjazdy do kina w Bełchatowie
- Wyjazd do teatru Arlekin w Łodzi.
- Wycieczka do fabryki bombek choinkowych w Piotrkowie Trybunalskim.
- Wycieczka do Warszawy (Sejm, Senat, Muzeum Wojska Polskiego).
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWID”
- Wyjazd do Łodzi w celu poznania miasta od strony zabytków.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
- Wycieczka do fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim
- Wycieczka do teatru w Zduńskiej Woli na bajkę muzyczną pt. „Księżniczka na ziarenku grochu”.
Działanie 3. Prowadzenie zajęć wokalnych i tanecznych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU
- zespół muzyczno – wokalny (do czerwca)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- zajęcia wokalno – muzyczne (do czerwca
RADA GMINY WIDAWA
- wsparcie rzeczowe na rzecz działalności zespołu „Widawianki”
Działanie 5. Organizowanie kół zainteresowań
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
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- Koło teatralne
- Koło historyczne
- Koło szachowe
- Szkolne Koło Sportowe
- Szkolny Klub Wolontariatu
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- Zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki.
- Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego.
- Koło przyrodnicze.
- Zajęcia wspierające rozwój.
- Zajęcia logopedyczne.
- Szkolny klub wolontariatu.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
- udział w projekcie pt. „Szkoła, misja, przyszłość” współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO
WŁ na lata 2014 -2020 i zorganizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów
- koło młodego odkrywcy, zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego, ITC.
- koła sportowe dla klas I-III, IV-VI; koło teatralne, koło plastyczne, koło kulinarne,
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 operacyjny 2. Polepszenie oferty edukacyjnej
Działanie 1. Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
- Stypendium Wójta Gminy Widawa za b. dobre wyniki w nauce.
- Udział w konkursie „ Polskie drogi do Niepodległości” (szczebel wojewódzki)
- Szkolny konkurs „ Polskie drogi do niepodległości”
- Udział w konkursie plastyczno-profilaktycznym zorganizowanym przez GKRPA.
- Udział w konkursie na najpiękniejszą pisankę.
- Udział w konkursie literackim ,, Pomaganie jest fajne”
- Utworzenie zespołu muzyczno-wokalnego.
- Udział uczniów w zespole muzyczno-wokalnym.
- Udział uczniów w SKS.
- Apel na powitanie wiosny.
- Prowadzenie licznych zajęć rozwijających zainteresowania.
- Liczne porady, wskazówki związane z rozwojem zainteresowań.
- Spotkania, rozmowy z rodzicami.
- Występy wokalne i artystyczne podczas uroczystości szkolnych i lokalnych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- Rozmowy wspierające, motywujące.
- Zajęcia warsztatowe z pracownikiem PPP.
- Stypendium Wójta Gminy Widawa za dobre wyniki w nauce.
- Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania.
- Występy wokalne w IV Widawskim kolędowaniu.
- Kolędowy występ uczniów podczas spotkania opłatkowego Środowisk Wiejskich Archidiecezji Łódzkiej
w GOK-u w Widawie.
- Występy uczniów w XXVI finale WOŚP w GOK -u w Widawie.
- Wyjazd uczniów na VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej do Buczku.
- Udział w powiatowych eliminacjach XIII edycji konkursu sprawności oraz wiedzy o bezpieczeństwie
zorganizowanych przez Policyjną Akademię Bezpieczeństwa w Łasku.
- Spotkanie z autorem książek dla dzieci Z. Kołbą.
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- Konkurs plastyczny „Świąteczna kartka SKO”
- Udział uczniów w gminnych konkursach „Najpiękniejsza pisanka”, „Jestem wolny uzależnieniom stop”.
- Święto szkolne „Zdobienie pierników”.
Działanie 2. Wprowadzenie zachęt, motywowanie do nauki.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
- Stypendium Wójta Gminy Widawa, osoby nagrodzone za b. dobre wyniki w nauce.
- Rozwijanie u uczniów poczucia 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.
- Rozwiązywanie trudnych sytuacji, korzystanie ze wsparcia specjalistów.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- Stypendium Wójta Gminy Widawa, za dobre wyniki w nauce.
- Rozwijanie dbałości o wyniki w nauce i zachowaniu
- Regulamin Oceniania Zachowania
- Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych
- Systematyczne wspierające i mobilizujące rozmowy nt. pracy nad poprawą wyników w nauce oraz
własnym zachowaniem- wg potrzeb, cała szkoła.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
W dniu 01 września 2018 r. został oddany do użytku nowoczesny budynek przedszkolny, ogrzewany
pompami ciepła i solarami, jest to budynek pasywny, bogato wyposażony, monitorowany, na placu
znajduje się plac zabaw z atrakcyjnymi urządzeniami. Budynek dostosowany jest do przyjęcia
125 wychowanków. Nadal przedszkole posiada oddział zamiejscowy w Brzykowie co ma duże
znaczenie dla społeczności lokalnej, Wszelkie działania edukacyjno – wychowawcze są tożsame co
w macierzystej placówce.
Przedszkole realizuje autorskie programy przyjęte uchwałami Rady Pedagogicznej wynikające
z działań statutowych i realizacji podstawy programowej dla przedszkoli: (wychowawczy, profilaktyki,
bezpieczeństwa, zdrowia, ekologicznych). Założenia, które 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 profilaktyczno –
edukacyjnych wynikających z realizowanej tematyki i programu wychowania przedszkolnego.
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.
- Dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymują wsparcie GOPS w Widawie „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
- Przedszkole współpracuje również z PCPR w Łasku.
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RADA GMINY WIDAWA
- udzielanie stypendiów naukowych dla dzieci za wysokie wyniki w nauce
- realizacja projektu w ramach którego w szkołach prowadzone są zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające
umiejętności.
URZĄD GMINY - REFERAT OŚWIATY
Stypendia za rok szkolny 2017/2018 otrzymało łącznie 57 uczniów ze średnią ocen co najmniej 5,00.
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu – 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej 16 uczniów
z gimnazjum
- Szkoła Filialna w Ochlach – 3 uczennica
- Zespół Szkół w Widawie – 38 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum
Działanie 3. Budowa przedszkola
URZĄD GMINY - REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
- W sierpniu 2018 r. po otrzymaniu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łasku decyzji
na użytkowanie budynku przedszkola dokonano jego otwarcia i przekazania do użytku. Od 3 września
2018 r. do przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Przedszkole zostało wybudowane i wyposażone w sposób,
który spełnia wymagane standardy oraz oczekiwania dzieci i ich rodziców. Na zewnątrz został
wybudowany i należycie wyposażony plac zabaw, z którego dzieci mogą korzystać w okresach
umożliwiających edukację i zabawę na świeżym powietrzu.
Cel operacyjny 3. Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i tradycji.
Działanie 1. Poznawanie regionu i kultywowanie jego tradycji
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE
- udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, m.in.:
- udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych w Widawie oraz Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
- w czerwcu uczniowie klasy IV b wraz z wychowawcą uczestniczyli w Questingu: Historia Widawy legendą pisana,
- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
- Uroczystych obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
- Przegląd kolęd –„Widawskie kolędowanie”
- Organizacja uroczystości szkolnych dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej: choinka noworoczna,
apel wielkanocny, Święto Szkoły - Dzień Rodziny, Jasełka Bożonarodzeniowe.
- Organizacja innych uroczystości szkolnych wg kalendarza imprez szkolnych i klasowych.
- Obstawienie liturgii, przygotowanie oprawy Mszy Świętej podczas uroczystości kościelnych.
- Żywa lekcja historii „ Czasy napoleońskie”
- Pogadanki nt. patriotyzmu i świąt narodowych.
- Udział uczniów w gminnych obchodach 100 - lecia Odzyskania Niepodległości.
- Udział uczniów w apelach szkolnych upamiętniających ważne uroczystości państwowe.
- Udział uczniów w konkursach na najpiękniejszą pisankę.
- Poznawanie legend związanych z naszym regionem.
- Udział uczniów w wycieczkach do Muzeum Parafialnego oraz Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
w Widawie, Park Jurajski w Bałtowie, Szkółka Leśna Borowiny, Dekor w Piotrkowie Trybunalskim fabryka bombek, Warszawa - Sejm, Senat, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Kolejnictwa, Zwiedzanie
Krakowa i Wieliczki, Wycieczka do Torunia.
- Liczne spacery po okolicy.
- Pogadanki i rozmowy.
- Wycieczki tematyczne do lasu i na pole.
- Atrakcyjność mojej miejscowości.
- Ciekawe miejsca w naszej okolicy.
- Pamiątki i tradycje rodzinne.
- Tradycje i zwyczaje naszego regionu.
- Poznanie legend związanych z miastami polskimi, historią Polski.
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- Prowadzenie kroniki szkolnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
- „IV Widawskie kolędowanie”.
- Przegląd kolęd w Buczku.
- Festiwal piosenki dziecięcej w Buczku.
- Wielkanoc szkolna
- Udział w konkursie na najpiękniejsza pisankę.
- Pokaz historyczny „Czasy napoleońskie”.
- Organizacja w szkole Dnia Patrona Jana Pawła II.
- Uroczysty apel z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Udział uczniów w gminnych obchodach 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- Udział uczniów w apelach szkolnych upamiętniających ważne uroczystości państwowe.
Pogadanki i rozmowy:
- Ciekawe miejsca w naszej okolicy.
- Pamiątki i tradycje rodzinne.
- Tradycje i zwyczaje naszego regionu.
Liczne spacery po okolicy oraz do lasu - obserwacja najbliższego otoczenia w kolejnych porach roku.
Spacery do pobliskiego lasu.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
- poznawanie historii regionu i społeczności lokalnej oraz tradycji w nim panujących (wyszukiwanie
informacji w źródłach historycznych)
- organizowanie uroczystości szkolnych o charakterze historycznym
- motywowanie do udziału w uroczystościach gminno-parafialnych
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
- Udział w VIII konkursie na ,,Najpiękniejszą pisankę wielkanocną” organizowanym przez GOK
i GKRPA pod patronatem Wójta Gminy Widawa – 3 osoby niepełnosprawne - I miejsce.
URZAD GMINY - REFERAT OŚWIATY
- W dniu 20 marca 2018 roku został ogłoszony 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 2018”. Na realizacje zadania przeznaczono dotacje w kwocie 8 000 zł. Dokumenty można było składać
do 13 kwietnia 2018 roku. Konkurs został rozstrzygnięty 20 kwietnia 2018 roku. Komisja przyznała
dotację w następujących wysokościach:
- Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno – Artystyczna Regionu IKAR - 3 000 zł.
- Stowarzyszenie „Samodzielna Grupa rekonstrukcji Historycznej’ – 3.000 zł
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY WIDAWA
- W dniu 14 września w miejscowości Kolonia Zawady zorganizowano wieczorne spotkanie patriotyczne
dla mieszkańców gminy Widawa upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Spotkanie zorganizowano dzięki wsparciu finansowym otrzymanym w formie dotacji w kwocie 2000 zł
na realizację zadania publicznego. Wkład własny środków finansowych stowarzyszenia 504,45 zł.
- Uczestnicy spotkania dzięki przeprowadzonej prelekcji utrwalili sobie historię Polski i przyczyniło się do
wzmocnienia więzi narodowych a także do kształtowania postaw patriotycznych w środowisku oraz
szacunku do historii i do wybitnych postaci odbudowującego się państwa polskiego w 1918 r.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
- Wizyta w Muzeum Parafialnym
- Przybliżanie tradycji i historii naszej miejscowości i regionu
- Opracowanie systemów działań związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych wśród dzieci
realizowanych w cyklu trzyletnim
- Uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości występy dzieci
- Wspólne śpiewanie hymnu przez cała Polskę – włączenie się do działania o zasięgu ogólnopolskim
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- Złożenie przez dzieci kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz przejście pod tablicę
upamiętniająca ofiary katyńskie
- Poznawanie legend, słuchanie pieśni patriotycznych, znajomość hymnu polskiego i historii jego
powstania
- Przybliżenie postaci znaczących w dziejach historii Polski m.in. : Józef Piłsudski, Ignacego
Łukasiewicza, Mikołaja Kopernika,
- Poznawanie największych miast Polski (legendy, zabytki, tradycje regionów)
Cel operacyjny 4. Rozwój sportu
Działanie 2. Organizowanie rozgrywek sportowych.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA
- Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w:
- piłce nożnej - 30 osób,
- koszykówce – 30 osób,
- siatkówce – 30 osób,
- skoku wzwyż (30 osób)
MUKS WIDAWA
- udział w turniejach organizowanych przez OZPN Sieradz „Orlik”, „Żak”
- udział w turniejach organizowanych przez kluby, miejscowości czy powiaty oraz grach sparingowych na
ternie województwa łódzkiego, które były organizowane w takiej miejscowościach jak: Zduńska Wola,
Łask, Łask – Kolumna, Łódź, Osjaków, Zapolice, Zelów, Widawa, Sieradz, Szadek, Wieluń, Karsznice,
Szczerców, Bełchatów, Rząśnia, Pajęczno.
- W wielu turniejach młodzi piłkarze plasowali się na miejscach medalowych, co spowodowało, że MUKS
Widawa stał się marką rozpoznawalną i częściej zapraszaną na turnieje.
- Główne priorytety MUKS to:
a) dostarczanie radości i satysfakcji ćwiczącym z treningu
b) opanowanie podstaw umiejętności technicznych z zakresu gry w piłkę nożną
c) wszechstronna stymulacja cech motorycznych szybkość, koordynacja ruchowa, gibkość
d) odpowiedni dobór zajęć do wieku rozwojowego dzieciom wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji (fair
play)
e) wspieranie sportu młodzieżowego, rozpowszechnianie i popularyzacja piłki nożnej
f) systematyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo i nabycie umiejętności piłkarskich
g) wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie sportów drużynowych wśród dzieci i młodzieży z Gminy
Widawa z różnych środowisk społecznych
h) zapobieganie patologiom społecznym, agresji wśród młodzieży, korzystania z używek, wpojenie na
przyszłość uczestnikom dbania o sprawność fizyczną, kulturę fizyczną, pokazanie jak można aktywnie
spędzać czas wolny, jak dbać o własne zdrowie i sylwetkę
i) okresowe badania podopiecznych w celu wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu
j) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Gminy Widawa
k) promocja wizerunku Gminy Widawa, jako stwarzającej warunki dla rozwoju sportu
- W zajęciach piłkarskich uczestniczy 70 dzieci z rocznika 2006 i młodsi w czterech grupach dwa razy
w tygodniu – na hali, trzy razy w tygodniu – na stadionie. Każdy trening trwa 90 minut.
- Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy projektu powstania MUSK WIDAWA młodzi adepci piłkarscy
mają możliwość doskonalenia umiejętności technicznych i spędzania aktywnie czasu wolnego.
Umożliwiło to także aktywny udział rodziców i rodzeństwa uczestników w projekcie i zaangażowania
społecznego w wolontariat sportowy. Działania projektowe nauczyły uczestników jak spędzać aktywnie
czas wolny, jak dbać o własną sylwetkę, zdrowie, sprawność fizyczną i jak można zapobiegać patologiom
społecznym, wandalizmowi, nadużywaniu używek i agresji.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
- Udział w XIII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku – 3 osób wraz 2 opiekunami.
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- Uczestnictwo w XIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Ziemia
Łódzka” organizowanej przez RCPS w Łodzi - 10 osób niepełnosprawnych brało udział w konkurencjach
sportowych.
RADA GMINY WIDAWA
- Organizowanie rozgrywek na szczeblu gminnym – organizacja turniejów sportowych dla dzieci
i młodzieży.
Działanie 3. Popularyzacja sportu wśród wszystkich i promocja aktywności fizycznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU
·Udział w XIII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła.
·Wyjazdy na basen.
·Udział uczniów w Szkolnym Kole Sportowym.
·Udział uczniów w Gimnastyce korekcyjnej.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH
·Udział w XIII Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II.
·Kontynuowanie programu „Trzymaj formę” – cała szkoła + rodzice +nauczyciele.
·Rozgrywki sportowe podczas Dnia Dziecka.
·Gazetki edukacyjne promujące aktywny i zdrowy wypoczynek.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDAWIE/UKS „LIBERO” WIDAWA
- Organizacja i prowadzenie amatorskich rozgrywek pod nazwą: Weekendowa Liga Piłki Siatkowej (ok.
130 osób – 80 zawodników i 50 kibiców)
- Wakacyjny Spływ Kajakowy dla członków UKS „Libero” (15 uczestników + 3 opiekunów)
- Rajd rowerowe po Gminie Widawa.
URZĄD GMINY - REFERAT OŚWIATY
W dniu 14 lutego 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pn.
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocja
Gminy Widawa poprzez sport w 2018 roku”. Na realizację zadania przeznaczono dotację w kwocie
87 000 zł. Dokumenty można było składać do 9 marca 2018 roku. Konkurs został rozstrzygnięty
16 marca 2018 roku. Komisja przyznała dotację w następujących wysokościach:
1. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Widawa – 16.000 zł
2. Ludowy Zespół Sportowy Chrząstawa – 10.000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” Widawa – 21 000,00 zł.
Zadania realizowane w ramach rozwijania form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego
i wypoczynku dla osób starszych poprzez rozbudzanie ich zainteresowań:
1. Zorganizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej – zajęcia
gimnastyczne.
2. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno - oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla osób
starszych.
3. Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych, wycieczek turystycznych dla osób starszych.
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „ZDROWID”
- Zajęcia gimnastyczne „Zdrowy kręgosłup” - organizowane cały rok z wyłączeniem lipca i sierpnia.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- zakup piłek, paletek do tenisa stołowego oraz innego sprzętu sportowego na potrzeby dzieci
korzystających ze świetlic oraz pozostałych mieszkańców.
Cel Strategiczny 4. 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 klasyfikacji, grup
społecznych w większe zbiorowości społeczne. Integracja społeczna umożliwia przedstawicielom tych
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grup, do których zazwyczaj należą reprezentanci na pozyskanie dostępu do konkretnych praw czy też
usług, które były dla nich niemożliwe wcześniej do zdobycia.
Cel operacyjny 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.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
- Współorganizacja kolonii zimowych i letnich dla dzieci terenu gminy Widawa.
REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
- Zwiększenie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
W lutym 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie trybuny na stadionie sportowym
w Widawie. Trybuna została zaprojektowana na 346 miejsc siedzących z zadaszeniem. Termin
realizacji budowy trybuny od daty podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą do dnia 15 września
2019 r. Wybudowanie przedmiotowej trybuny w znacznym stopniu poprawi komfort w jakim
publiczność będzie mogła oglądać odbywające się zawody sportowe i będzie skutkować popularyzacją
i rozwojem sportu na terenie gminy.
Cel operacyjny 3. Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców
Działanie 3. Organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych,
spotkań, pikników, festynów rodzinnych itp.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
- Współpraca z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dot.
dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa – 419 rodzin, w tym 775 osób.
FUNDUSZ SOŁECKI
- Działania w tym zakresie ujęte są zadaniu wydzielonym w środkach Funduszu Sołeckiego pod nazwą
Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy.
Wartość środków w planie na te działania w 2018 r. wyniosła 53878,49 zł. Na 2018 r. ma wynosić
57819,27 zł
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
- Współorganizowanie balu charytatywnego dla osoby niepełnosprawnej i jego rodziny z terenu Gminy
Widawa.
RADA GMINY WIDAWA
1. Polepszenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz liderami społeczności lokalnych:
- zwiększenie zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym – akceptacja ze strony Rady
Gminy podziału środków publicznych przydzielonych Stowarzyszeniom na prowadzenie swojej
działalności w ramach ogłoszonego konkursu.
- Pomoc organizacjom pozarządowym – udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na prowadzoną
działalność
2. Zwiększenie poziomu integracji wśród mieszkańców:
- organizowanie życia społeczno – kulturalnego w sołectwach, organizowanie różnego rodzaju imprez
integracyjnych, okolicznościowych, spotkań, pikników, festynów rodzinnych,
- organizacja imprez integracyjnych, spotkań okolicznościowych, zebrań wiejskich w ramach realizacji
funduszu sołeckiego.
RADA GMINY WIDAWA - REFERAT OŚWIATY
W dniu 20 marca 2018 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w zakresie rozwijania form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku
dla osób starszych poprzez rozbudzanie ich zainteresowań obejmujących: „Rozwijanie form życia
kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla osób starszych poprzez rozbudzanie ich
zainteresowań w 2018 roku”. Na realizacje zadania przeznaczono dotację w kwocie 3 000 zł.
Dokumenty można było składać do 13 kwietnia 2018 roku. Konkurs został rozstrzygnięty 18 kwietnia
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2018 roku. Ofertę złożyło Stowarzyszenie ZDROWID z siedzibą w Widawie, komisja przyznała
dotację w kwocie 3 000 zł.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Organizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych, okolicznościowych, spotkań, pikników,
festynów rodzinnych,
·współorganizowanie festynu rodzinnego odbywającego się w sołectwie Rogóźno.
·organizacja spotkania noworocznego dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
korzystających ze świetlicy przy GOK.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOCIWIU, PREZYDIUM
RADY RODZICÓW
·Kontynuowanie programu „Aktywni żyją dłużej”
·Organizacja uroczystości szkolnych dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej: choinka
noworoczna,
·Apel wielkanocny,
·Festyn rodzinny – Dzień Patrona i Święto Rodziny,
·Jasełka Bożonarodzeniowe.
·Organizacja Dnia Babci i Dziadka (oddział przedszkolny, kl. I-III sp)
ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOCIWIU, SZKOŁA FILIALNA W OCHLACH, PREZYDIUM RADY
RODZICÓW
·Organizacja uroczystości w szkole integrujących uczniów, pracowników szkoły, rodziców:
·organizacja Dnia Babci i Dziadka, choinka szkolna, Wielkanoc, Święto Rodziny, Dzień Patrona Jana
Pawła II, święto piernika, jasełka szkolne.
·Apele szkolne prowadzone wg kalendarza uroczystości szkolnych.
·Organizacja wyjazdów do kina, teatru, na basen, parku Trampolin, fabryki bombek oraz wycieczek
związanych ze zwiedzaniem ważnych miejsc (m.in.Warszawa, Poznań).
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
·udział w akcji „Śniadanie daje moc”
·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”.
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIDAWIE
·Zabawy andrzejkowe
·Kolędowanie z udziałem zespołu ludowego
·Jasełka-uroczystość, tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
·Zabawa karnawałowa dla dzieci
·Tłusty czwartek
·Ostatki – bal przebierańców
·Spotkanie z pracownikiem Urzędu Pocztowego w Widawie
·Spotkanie edukacyjne z pracownikiem Urzędu Skarbowego
·Spotkanie z pracownikiem biblioteki „Dzień Pluszowego Misia”
·„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” dzieci poznały swoje prawa i obowiązki w formie
przystępnej do wieku rozwojowego.
·Cykl koncertów o różnorodnej tematyce – kontakt z muzyką i instrumentami w wykonaniu
przedstawicieli szkoły muzycznej
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·Zajęcia edukacyjne w trakcie codziennej pracy wynikające z realizacji programów, planów
miesięcznych dla każdej grupy wiekowej, wykorzystanie naturalnych sytuacji w trakcie zabaw i zajęć
dzieci do przyswajania i respektowania ogólnie przyjętych norm i zachowań społecznych.
Cel strategiczny 5. Zabezpieczenie wysokiej jakości usług pomocy społecznej
Cel operacyjny 1. Doskonalenie zaplecza instytucjonalnego oraz organizacji pracy instytucji
Działanie 1. Stworzenie wystarczającej sieci placówek pomocy społecznej zapewniających
realizację wszystkich potrzeb społecznych.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·w 2018 r. – liczba statutowa – 40 osób, osób przyjętych do ŚDS w 2018 r. to 50 osób w tym 10 osób
na zastępstwo (typu A -15, B- 17, C- 18) w tym 3 decyzje na pobyt wstrzymano (śmierć 1 uczestnika,
1 decyzja na pobyt wygasła ze względu zły stan zdrowia i pobyt w placówce leczniczej, 1 decyzja wstrzymano ze względu na zły stan zdrowia uczestnika.
Działanie 2. Wzbogacenie oferty istniejących placówek
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, 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, decupage, foamiran, malowanie pastelami, farbami olejnymi, origami. 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 teatralnotaneczno-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 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
·Zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę i zlecenia w ramach realizacji
„Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”.
Cel operacyjny 2. Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
Działanie 1. Organizacja szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych
umiejętności dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiecie.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
·Uczestnictwo pracowników GOPS w Widawie w szkoleniach dotyczących realizacji zadań
wynikających z zakresu obowiązków służbowych.
Id: A13D604E-009F-4AB8-A1F7-6617ADAED20F. Podpisany

Strona 26

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
·Udział w szkoleniu pracowników ŚDS Dąbrowa Widawska ,,Trening umiejętności społecznych” 2 pracowników.
·Udział w szkoleniu pracowników ŚDS Dąbrowa Widawska ,,Wdrożenie ochrony danych osobowych
zgodnie z RODO” - 2 pracowników.
·Zorganizowanie przez kierownika ŚDS spotkań Zespołu Wspierająco - Aktywizującego w czerwcu
2018 r. oraz w grudniu 2018 r. celem podsumowania działań, omówienia i dokonania oceny postępów
w rehabilitacji psychospołecznej i ruchowej, omówienie propozycji co do dalszych działań
terapeutycznych.
·Udział w spotkaniu i szkoleniu pracowników ŚDS przeprowadzonym przez kierownika ŚDS pt.
,,Niepełnosprawność sprzężona w świetle ustawy „Za życiem” – 7 pracowników.
·Szkolenie ,,Ochrona danych osobowych” – 11 osób.
·Udział w szkoleniu,, Niepełnosprawność sprzężona w obliczu aktualnych metod, form pracy
z podopiecznymi” – 2 osoby.
·Szkolenie
,,Trening
umiejętności
komunikacyjnych
i wykorzystania
alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się” – 2 osoby
·Udział w spotkaniu i szkoleniu pracowników ŚDS przeprowadzonym przez kierownika ŚDS pt.
,,Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością sprzężoną” – 7 pracowników.
·Spotkania indywidualne i grupowe pracowników ŚDS z pracownikami GOPS w Widawie celem
pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych.
·Udział pracownika ŚDS – psychologa jako członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Widawie.
PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 W OPARCIU O WYBRANE CELE „STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WIDAWA NA LATA
2016 - 2020
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
CEL 1 ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU I JEGO SKUTKOM
·Organizacja dwóch staży dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa (refundacja staży z PUP
Łask, zatrudnienie na okres 3 miesięcy – wkład GOPS Widawa).
·Koordynowanie prac społecznie użytecznych dla 8 osób bezrobotnych z terenu Gminy Widawa (60%
refundacja PUP Łask, 40% GOPS 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.
CEL 2 WSPIERANIE RODZIN
·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 2012 – 2020
·Świadczenie pracy socjalnej i usługowej na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Widawa
(poradnictwo, pomoc w załatwianiu formalności dot. ustalania stopnia niepełnosprawności, pomoc
w załatwianiu formalności dotyczących likwidacji barier architektonicznych, świadczenie usług
opiekuńczych, kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej).
·Stała współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku, Sądem Rejonowym w Łasku,
Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą w Łasku, Placówkami Oświatowymi, Ośrodkami Zdrowia.
·Organizacja Balu Charytatywnego w miesiącu listopadzie 2019 r. dla rodziny z problemem
niepełnosprawności z terenu Gminy Widawa.
·Wypłata przez GOPS Widawa świadczeń z pomocy społecznej: wypłata zasiłków stałych, zasiłków
celowych, specjalnych zasiłków celowych
·Wypłata przez GOPS Widawa świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń
wychowawczych, świadczenia dobry start, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
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·Realizacja programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogramu 2019 dot. dystrybucji
żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa.
·Opracowanie, przedłożenie projektu programu Radzie Gminy Widawa realizacja w 2019 roku
Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018 – 2020.
·Realizacja „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018”.
·Współpraca GOPS Widawa z Placówkami Oświatowymi na terenie Gminy Widawa, 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.
CEL
4 PODNIESIENIE
POZIOMU
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
I ROZWÓJ
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
·Współpraca z Bankiem Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –
Podprogram 2019 dot. dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Widawa
(dystrybucja żywności, wydawanie skierowań).
CEL 5 ZABEZPIECZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ
·Uczestnictwo pracowników GOPS w Widawie w szkoleniach dot. realizacji zadań wynikających
z zakresu obowiązków służbowych, chęć podjęcia studiów podyplomowych przez pracowników GOPS
Widawa.
·Zatrudnienie opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w celu realizacji zadania własnego gminy tj.
świadczenia usług opiekuńczych w stosunku osób starszych oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy
Widawa.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
·Kontynuacja działalności świetlic skierowanych do dzieci i młodzieży.
·Organizacja i współfinansowanie wypoczynku dla dzieci.
·Zakup spektakli profilaktycznych dla młodzieży szkolnej.
·Organizacja pogadanek i spotkań z psychologiem dla rodziców dzieci szkolnych.
·Organizowanie szkoleń w zakresie choroby alkoholowej, uzależnienia od środków psychotropowych
i nikotynizmu.
·Organizowanie konkursów i imprez integracyjnych promujący zdrowy tryb życia.
·Wsparcie finansowe dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – instytucji z której
korzystają osoby uzależnione i współuzależnione z terenu gminy Widawa.
·Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego w Widawie.
·Zakup drobnego sprzętu sportowego na potrzeby dzieci i mieszkańców w ramach promocji zdrowego
trybu życia
·Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci szkolnych z terenu gminy Widawa.
URZĄD GMINY - REFERAT INWESTYCJI, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH
·Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Goryń, Ruda, Chrząstawa, do której będzie mogło
przyłączyć się 130 posesji. Są to miejscowości gdzie w okresach letniej suszy występowały braki wody
pitnej,
którą
gmina
musiała
dostarczać
beczkami.
RADA GMINY WIDAWA
·Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
·Podejmowanie działań minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia
Plan działań Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu i Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Chociwiu Szkoły Filialnej w Ochlach opracowany w ramach Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Widawa.
Termin realizacji: I- XII 2019 r.
I. Cel strategiczny: Wspieranie rodzin.
1. Cel operacyjny: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
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Działania:
·Rozmowy, pogadanki z uczniami nt. Form spędzania czasu wolnego, właściwej organizacji oraz
znaczenia czynnego wypoczynku czynnego.
·Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb dotyczących form spędzania czasu wolnego.
·Organizowanie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów.
·Organizowanie turniejów sportowych.
·Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej.
·Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru.
2. Cel operacyjny: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
Działania:
·Pogadanki, rozmowy, zajęcia profilaktyczne dotyczące szkodliwego działania na organizm ludzki
alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków. Udostępnianie ulotek, ukazujących skutki ryzykownych
zachowań.
·Organizowanie zajęć, warsztatów, innych form (teatr profilaktyczny) zapobiegających patologiom
społecznym.
·Gazetki promujące życie w oparciu o wartości.
·Wystawa uczniowskich prac plastycznych dotyczących profilaktyki uzależnień.
·Motywowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach promujących zdrowy styl życia oraz
właściwe postawy społeczne (współpraca z instytucjami wspierającymi GKRPA, PSSE).
·Realizacja programów edukacyjnych oraz udział w akcjach prozdrowotnych
(współpraca z PSSE).
3. Cel operacyjny: Działania na rzecz umocnienia roli rodziny.
Działania:
·Pomoc rodzinie w trudnych sytuacjach losowych (współpraca z instytucjami wspierającymi PPP,
GOPS, GKRPA).
·Pedagogizacje dla rodziców dotyczące rozwiązywania trudności wychowawczych.
·Kierowanie rodziców do instytucji zajmujących się problemami społecznymi.
·Udzielanie porad i wskazówek dotyczących pielęgnowania relacji rodzic -dziecko.
·Zajęcia edukacyjne dotyczące znaczenia i wartości rodziny.
II. Cel strategiczny: Rozwój kultury, sportu i rekreacji.
1. Cel operacyjny: Polepszenie oferty edukacyjnej.
Działania:
·Wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej poprzez przygotowywanie do różnorodnych konkursów.
·Zachęcanie do rozwijania talentów, zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.
·Organizacja na terenie szkoły pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć
specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia.
·Wykorzystywanie metod aktywizujących i audiowizualnych.
·Zajęcia psychedukacyjne prowadzone przez pracowników PPP.
·Ukazywanie wartości wypływających z czytania książek, (motywowanie do czytania książek).
·Udział w projekcie unijnym „Szkoła - kierunek na przyszłość”.
3. Cel operacyjny: Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i tradycji.
Działania:
·Poznawanie regionu i tradycji w nim panujących (wyszukiwanie informacji w różnych źródłach).
·Organizacja warsztatów historycznych lub żywych lekcji historii (wg możliwości).
·Organizacja uroczystości szkolnych wg kalendarza imprez szkolnych.
·Motywowanie do udziału w uroczystościach gminnych i parafialnych.
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RESTARZEWIE
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W związku z przyjęciem przez Radę Gminy Widawa uchwały NR XX/137/16 z dnia 21 stycznia
2016 r.w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Widawa na lata 2016 –2020” Społeczna Szkoła Podstawowa planuje podjąć następujące działania:
1. cel strategiczny: wspieranie rodzin
działania: diagnoza potrzeb deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich
Obserwacja oraz stała współpraca rodzica ze szkołą pod kątem diagnozowania zaistniałych
problemów, a także rozmowy z uczniami i pracownikami służb wspierających rodziny.
cele operacyjne: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
działanie: pośrednictwo i współpraca w kontaktach między instytucjami wspierającymi rodziny - Stała
współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Łasku, GOPS w Widawie, GKRPA
w Widawie, PSSE w Łasku, działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa dzieci w szkole. Rodzice
będą informowani o instytucjach udzielających wsparcia w trudnościach poprzez ulotki, plakaty, ale
również wiadomości uzyskane w kontakcie z pracownikami szkoły.
działanie: wsparcia dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin - Prowadzenie specjalistycznych zajęć
dodatkowych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przez pedagoga szkolnego,
zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych,
wspomagających,
korekcyjno-kompensacyjnych
i logopedycznych.
Cele operacyjne: Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, nikotyny.
Działanie: Opieka nad dziećmi i młodzieżą - Otoczenie dzieci uczących się w SSP w Restarzewie
opieką na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz opieką świetlicową, rozmowy z uczniami nt.
właściwej organizacji czasu wolnego
Działanie: Objęcie uczniów i ich rodzin profilaktyką wychowawczą - Wykrywanie potrzeb dzieci
poprzez rozpoznanie ich środowiska, dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę, rozwijanie możliwości
uczniów w kołach zainteresowań; współpraca wychowawców i rodziny z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną.
Działania: Objęcie uczniów i ich rodzin profilaktyką zdrowotną - Promocja zdrowego trybu życia
Realizacja programu profilaktycznego; uczestniczenie w programach „Nie pal przy mnie proszę”;
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Zadbaj o swoje płuca” „Czyste powietrze wokół
nas” ; pogadanki na temat: dopalaczy, bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania i spędzania czasu
wolnego aktywnie, pogadanki przeprowadzane przez pielęgniarkę szkolną na temat higieny osobistej,
jamy ustnej, nałogów, odpowiedniego ubioru stosownego do pory roku., zajęcia w klasach prowadzone
przez wychowawców ,udział w konkursach, wykonywanie gazetek szkolnych promujących życie
aktywne, bez nałogów
działania: integrowanie rodzin - organizowanie uroczystości szkolnych
2. Cel strategiczny: rozwój kultury, sportu i rekreacji.
Cel operacyjny: Polepszenie oferty edukacyjnej.
Działanie: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - Organizowane zajęć dodatkowych: koła
sportowe dla klas I-III IV-VI; koło teatralne, koło plastyczne, koło kulinarne, koło historyczne,
zorganizowanie wycieczek do kina, teatru, do szkółki leśnej, zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach
dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, organizowanie turniejów sportowych.
Rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej. Udział w projekcie pt. „Szkoła, misja, przyszłość”
współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020 i zorganizowanie zajęć
dodatkowych dla uczniów
3. Cel strategiczny: Podniesienie poziomu integracji społecznej i rozwój współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Działanie:Współpraca z łódzkim hospicjum dla dzieci - Udział w akcji „Zostań super-zakrętakiem”,
która polega na zbieraniu plastikowych zakrętek, co pozwala zebrać środki na spełnianie marzeń
podopiecznych.
Działanie: Współpraca z Towarzystwem Nasz Dom - Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,
polegającej na zbiórce monet o najniższych groszowych nominałach.
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Działanie: Współpraca z Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym” - Udział w akcji propagującej
pozyskiwanie 1% podatku na rzecz fundacji, z którą współpracuje nasza placówka.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DĄBROWIE WIDAWSKIEJ
Plan działań na 2019 r. z uwzględnieniem planowania budżetu gminy- zapewnienie wkładu
własnego do projektów przygotowanych do funduszy zewnętrznych.
Planowane jest pozyskanie środków finansowych z rezerwy celowej z budżetu państwa na zadanie
inwestycyjne ,,Przebudowa łazienek i toalet w ŚDS w Dąbrowie Widawskiej”- kontynuacja z roku
2018 r. Związane jest z to z dalszą standaryzacją placówki oraz zniesieniem barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych. Łazienki, toalety i sanitariaty wymagają gruntownej przebudowy:
hydrauliki, oświetlenia, założenia płytek na ścianę oraz podłogę, wc, umywalek wraz z niezbędnymi
udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych tj. (poręcze, siedziska) na piętrze budynku. Wniosek
złożony w grudniu 2018r. a dotacja o jaką będzie ubiegać się ŚDS jest w całości pozyskana ze środków
zewnętrznych.
Planowane jest pozyskanie dotacji na ,,Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
w 2019 r. Związane jest to ze zużyciem istniejącego autobusu, częstym awariom i naprawom.
Większość osób będących uczestnikami ŚDS jest dowożonych do placówki, toteż zasadny jest zakup
pojazdu do ich przewozu. Środki na zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych
pochodzą z PFRON pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz dotacji Wojewody
Łódzkiego w Łodzi. Wniosek składany w styczniu 2019 r.
STOWARZYSZENIE „IKAR”
·aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację projektów
·udział w szkoleniach
·współpraca z samorządem, organizacjami i instytucjami o podobnej do naszej działalności
Podsumowanie
Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Widawa to dokument
opracowany w celu przedstawienia Radzie Gminy oraz całej społeczności lokalnej postępu naszej
Gminy na drodze do rozwiązania problemów społecznych. Przedstawia wykonane działania, z realizacji
strategii.
Realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Widawa na lata 20162020 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 Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 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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