UCHWAŁA NR X/49/19
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Widawa na lata 2018-2020 za rok 2018
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. 176 ust. 1 pkt 1, art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 poz. 416, poz. 1076 i poz. 1544) Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z realizacji
„Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018–2020” za rok 2018
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej 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/49/19
Rady Gminy Widawa
z dnia 28 marca 2019 r.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY WIDAWA NA LATA 2018 – 2020
CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
i tworzenie sprzyjających warunków jej prawidłowemu funkcjonowaniu
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 1. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin
1.
Gminny
Systematyczna
2018
-189 osób było objętych pomocą finansową,
Ośrodek
diagnoza rodzin
-920 osób było objętych wydawaniem artykułów
Pomocy
objętych pomocą
żywnościowych (Bank Żywności w okresie od
Społecznej GOPS
września 2017 do czerwca 2018) w ramach
Podprogramu 2017
w Widawie
-9 rodzinom wydano Kartę Dużej Rodziny,
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie
prowadzili monitoring rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej (1 rodzina),
-asystent rodziny monitorował rodziny, z którymi
zakończono współpracę (6 rodzin),
-realizowana była nieodpłatna pomoc radcy
prawnego w GOK w Widawie (dwa razy
w tygodniu radca prawny przyjmował średnio
4 osoby podczas każdego posiedzenia) oraz
nieodpłatna pomoc psychologiczna w NZOZ
w Widawie (67 osób).
Termin
Lp. Realizatorzy
Działania
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
1.
Gminny
1. Zapewnienie
2018
-472 osoby pobierały świadczenia rodzinne,
Ośrodek
pomocy mater-35 osób korzystało z funduszu alimentacyjnego,
Pomocy
ialnej i rzeczowej
-13 rodzin korzystało z dodatku mieszkaniowego,
Społecznej rodzinom wyma-stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym
2017/2018 otrzymało 57 uczniów,
w Widawie, gającym wsparcia
-stypendium szkolne otrzymało 102 uczniów,
Niepubliczny (zasiłki okresowe,
-50 osób korzystało z mieszkań komunalnych i 6
Zakład
celowe, zasiłki
osób korzystało z mieszkań socjalnych,
Opieki
rodzinne wraz
-560 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze
Zdrowotnej z dodatkami,
w Widawie, zasiłki
500+,
-88 dzieci korzystało z dofinansowania posiłków
Urząd Gminy pielęgnacyjne,
w Widawie, świadczenia pieszkole,
-z pomocy pielęgniarki szkolnej korzystało
placówki
lęgnacyjne, speoświatowe. cjalne zasiłki
610 dzieci,
-z pomocy pedagoga szkolnego korzystało
opiekuńcze,
32 dzieci,
stypendia szkolLp.

Realizatorzy

Działania
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ne, pomoc osobom
uprawnionym do
alimentów,
świadczenia wychowawczego
500+).
2. Finansowanie
dzieciom
dożywiania
w szkole.
3. Monitorowanie
sytuacji
zdrowotnej dzieci
z rodzin
wymagających
wsparcia.
Lp.

Realizatorzy

Działania

-z pomocy logopedycznej korzystało 35 dzieci.

Termin
realizacji

Wskaźniki

Cel szczegółowy 3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków
1.
Gminny
1. Wspieranie
2018
-26 rodzin korzystało z wsparcia dwóch
Ośrodek
rodziny w jej
asystentów rodziny, brak rodziny wspierającej,
Pomocy
prawidłowym
-było zatrudnionych 2 asystentów rodziny,
Społecznej funkcjonowaniu
-na terenie naszej gminy mieszkało 5 rodzin
zastępczych,
w Widawie, poprzez pracę
-działała nieodpłatna pomoc radcy prawnego
Urząd Gminy socjalną oraz
w Widawie, współpracę
w GOK w Widawie (dwa razy w tygodniu radca
prawny przyjmował średnio 4 osoby podczas
Gminny
z asystentem
Ośrodek
rodziny.
każdego posiedzenia),
Kultury,
2. Podejmowanie
-67 osób skorzystało z nieodpłatnej pomocy
działań w celu
psychologicznej w NZOZ w Widawie,
parafie,
pozostawienia
-920 osób zostało objętych Programem Bank
placówki
Żywności,
oświatowe, dzieci w rodzinie
-88 dzieci uczestniczyło w koloniach, obozach,
GKRPA,
biologicznej oraz
zimowiskach,
Gminna
przywrócenia
-57 dzieci otrzymało stypendium za wyniki
Biblioteka
dzieci
Publiczna
w nauce w roku szkolnym 2017/2018
umieszczonych
-liczba dzieci objętych wsparciem w postaci
w pieczy
wyprawki szkolnej (brak)
zastępczej
-tworzono pozalekcyjne koła zainteresowań,
rodzicom
biologicznym.
-organizowano turnieje sportowe,
3. Organizowanie
-organizowano zajęcia profilaktycznoczasu wolnego
edukacyjne wynikające z realizowanej tematyki
i wypoczynku dla
i programu wychowania przedszkolnego,
dzieci z rodzin
-przeprowadzono działania prewencyjne
spotkania z policjantem, strażakiem,
wymagających
pielęgniarką, leśnikiem, itp.
wsparcia.
4. Umożliwienie
-kultywowano tradycje regionalną i kształtowano
dostępu do
postawy patriotyczne poprzez udział
poradnictwa
w uroczystościach organizowanych na terenie
specjalistycznego:
gminy,
psycholog,
-organizowano letni wypoczynek dla dzieci
logopeda,
i młodzieży
prawnik.
- organizowano kolonie kuratoryjne dla dzieci
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w Ośrodku Wczasowo – Konferencyjnym
"Pilsko" w Krzyżowej, obóz rekreacyjnosportowy w Stegnie, udział w półkoloniach
letnich w Brzykowie (75 dzieci),
-rozszerzono oferty sportowo-rekreacyjne
(weekendowa liga piłki siatkowej, juniorska liga
siatkówki plażowej),
-przeprowadzono pogadanki z dziećmi
i młodzieżą w placówkach oświatowych z:
funkcjonariuszami policji, wychowawcami klas,
pedagogami, wychowawcami świetlicy szkolnej,
-odbyły się zajęcia psychoedukacyjne dla
uczniów przeprowadzone przez przedstawicieli
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku,
-wspierano dzieci i młodzież utalentowaną
poprzez przygotowywanie i udział w konkursach
plastycznych,
-odbyła się edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie zdrowego stylu życia,
popularyzowano sport i promocje aktywności
fizycznej,
-zrealizowano warsztaty dla uczniów klas III
oddziałów gimnazjalnych dotyczące cyber
przemocy,
-5 spektakli profilaktycznych wystawiono
w szkole przez Teatr "Kurtyna" z Krakowa
-pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
-7 uczniów zostało objętych dożywianiem na
wniosek dyrektora szkoły.
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 4. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
1.
Gminny
1. Współpraca
2018
-16 osób skorzystało z GKRPA,
Ośrodek
z podmiotami
-8 osób objętych było procedurą Niebieska Karta,
Pomocy
i instytucjami
-11 dzieci przebywało w pieczy zastępczej,
Społecznej zajmującymi się
-realizowano Program Przeciwdziałania
Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Widawie, rodziną.
w rodzinie na lata 2012-2020,
Powiatowe 2. Pomoc
-PCPR w Łasku zrealizowało projekt "W
Centrum
rodzinom
rodzinie siła" współfinansowany z Europejskiego
dotkniętym
Pomocy
Funduszu Społecznego
Rodzinie
uzależnieniami.
w Łasku,
3. Pomoc
-26 rodzin objętych było pomocą asystenta
rodzinom
rodziny,
Zespół
-wystawiono 12 spektakli profilaktycznych na
Interdyscypli dotkniętym
przemocą.
temat zagrożeń uzależnień (GKRPA)
narny,
-funkcjonariusze Komisariatu Policji w Widawie
Komisariat 4.Zapewnienie
wsparcia przez
zrealizowali 8 spotkań w placówkach
Policji,
oświatowych (90 dzieci),
Niepubliczny asystenta rodziny.
5. Tworzenie
-tworzone były pozalekcyjne koła zainteresowań
Zakład
Opieki
i realizacja
świetlic wiejskich (2 świetlice), jedna świetlica
Zdrowotnej, programów
przyszkolna
profilaktycznych
-zorganizowano IV Bal Charytatywny na rzecz
Gminna
w zakresie
mieszkańców gminy Widawa, jedna rodzina
Komisja

Lp.

Realizatorzy

Działania
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Rozwiązywa
nia
Problemów
Alkoholowyc
h, psycholog,
placówki
oświatowe.

zapobiegania
niekorzystnym
zjawiskom
społecznym.

otrzymała wsparcie w kwocie ok. 30 tys. zł
-zrealizowano na terenie gminy Projekt
Szlachetna Paczka (17 rodzin),
-wspierano rodziny poprzez utrzymanie dostępu
pacjentów do lekarzy specjalistów i lekarzy
rodzinnych (1034 osób),
-prywatne gabinety lekarskie (1 690 osób),
-zrealizowano program zdrowotny pt. "Zdrowa
Gmina"(975 osób),
-zrealizowano program z zakresu profilaktyki
gruźlicy (8 osób),
-zrealizowano program z zakresu profilaktyki
układu krążenia (8 osób),
-zrealizowano bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 (3 x
w roku),
-zrealizowano bezpłatne badania wzroku (6 x
w roku),
-zrealizowano odpłatne badania na osteoporozę
(3 x w roku),
-odbywały się odpłatne badania dopllera kończyn
dolnych i górnych (1 x w roku),
-zostało złożonych deklaracji do lekarza POZ (5
281), pielęgniarki środowiskowej (5 241),
położnej (2 971),
-MUKS Widawa rozwijał i szerzył pasje
sportowe, zapewniał rozwój psychofizyczny
dzieci i młodzieży (133 osoby).

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
1.
Gminny
1. Zabezpieczenie
2018
-11 dzieci przebywało w pieczy zastępczej,
Ośrodek
środków na pobyt
-odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Pomocy
dziecka w pieczy
wyniosła 75.076,15zł,
Społecznej zastępczej.
-123 dzieci korzystało z zajęć profilaktycznych,
kółek zainteresowań i zajęć dodatkowych
w Widawie, 2. Prowadzenie
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie
Komisariat monitoringu dzieci
w rodzinach
Policji,
monitorowali rodziny korzystające ze świadczeń
dotkniętych
pomocy społecznej,
placówki
-organizowano spotkania, pogadanki na temat
oświatowe, sytuacją
GKRPA
uzależnień (12 spektakli profilaktycznych
kryzysową.
skierowanych do młodzieży szkolnej),
w Widawie 3.Przeciwdziałanie
-organizowano konkursy i imprezy promujące
patologiom
życie bez nałogów,
społecznym,
-organizowano działania zwiększające
w szczególności
dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla
uzależnienie od
osób uzależnionych i współuzależnionych
alkoholu,
(współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia
narkotyków,
i Współuzależnienia w Łasku, finansowanie
dopalaczy,
działalności Punktu Konsultacyjnonikotyny.
Terapeutycznego w Widawie),
-stworzono możliwość korzystania przez dzieci
i rodziców z pomocy psychologicznej.
Lp.

Realizatorzy

Działania
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Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
1.
Gminny
1. Podnoszenie
2018
-25 szkoleń odbyli pracownicy Gminnego
Ośrodek
kwalifikacji
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie,
Pomocy
zawodowych
-udział w szkoleniach wzięło 12 pracowników
Społecznej pracowników
KP Widawie, 2 os. z GKRPA.
w Widawie, pomagających
GKRPA,
rodzinie poprzez
Policja.
udział
w szkoleniach,
stażach,
seminariach
i warsztatach.
Lp.

Realizatorzy

Działania

Podsumowanie
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci w Gminie Widawa. Zawarte w programie propozycje są realizowane w latach 20182020 w toku bieżącej pracy poszczególnych jednostek.
Z raportu wynikają następujące kierunki działań dla Gminy Widawa:
•położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, wzmocnienie
działań profilaktycznych, doskonalenie metod pracy z rodziną, realizowanie różnych form pomocy
rodzinie;
•dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
(szkoły, przedszkola, Komisariat Policji, Sąd, organizacje pozarządowe);
•zatrudnienie asystentów rodziny, których zadaniem byłoby wzmocnienie rodziny poprzez
prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną;
•rozwój świetlic, klubów;
•zorganizowanie
wychowawczych.

warsztatów

dla

rodziców,

w celu

poprawy

i umiejętności

opiekuńczo-

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