UCHWAŁA NR XXVII/149/20
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy Widawa na lata 2018-2020 za rok 2019
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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 1111, poz. 924 i poz 1818) 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
2019 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik
do uchwały Nr XXVII/149/20
Rady Gminy Widawa
z dnia 20 marca 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Widawa na lata
2018-2020 za rok 2019
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 opiekuńczowychowawczych i tworzenie sprzyjających warunków jej prawidłowemu funkcjonowaniu.
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 1. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin
1.
Gminny
Systematyczn
2019
-165 osób było objętych pomocą finansową,
Ośrodek
a diagnoza
-781 osób było objętych wydawaniem artykułów
Pomocy
rodzin
żywnościowych Program Operacyjny Pomoc ŻywnoSpołecznej w objętych
ściowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2018
Widawie
pomocą
-120 rodzinom wydano Kartę Dużej Rodziny,
GOPS
-asystent rodziny monitorował rodziny, z którymi
zakończono współpracę (1 rodzina),
-realizowana była nieodpłatna pomoc radcy prawnego w
GOK w Widawie oraz nieodpłatna pomoc psychiatryczna
w NZOZ w Widawie (231 pacjentów).
Lp.

Realizatorzy

Działania

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
1.
Gminny
1. Zapewnienie
2019
-580 osób pobierało świadczenia rodzinne wraz z
Ośrodek
pomocy
dodatkami,
Pomocy
materialnej i
-23 osoby korzystały z funduszu alimentacyjnego,
Społecznej w rzeczowej
-32 wydano decyzję w zakresie zasiłków
Widawie,
rodzinom
pielęgnacyjnych,
Niepubliczny wymagającym
-rozpatrzono 16 wniosków w zakresie świadczeń
Zakład
wsparcia (zasiłki
pielęgnacyjnych,
Opieki
okresowe, celowe,
-rozpatrzono 37 wniosków w zakresie specjalnych
Zdrowotnej zasiłki rodzinne
zasiłków opiekuńczych,
w Widawie, wraz z dodatkami,
-zasiłki stałe (50 osób),
Urząd Gminy zasiłki
-zasiłki okresowe (33 osoby),
w Widawie, pielęgnacyjne,
-zasiłki celowe (113 osób),
placówki
świadczenia
-15 rodzin korzystało z dodatku mieszkaniowego,
oświatowe
pielęgnacyjne,
-stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym
specjalne zasiłki
2018/2019 otrzymało 73 uczniów,
opiekuńcze,
-stypendium socjalne otrzymało 76 uczniów,
stypendia szkolne,
pomoc osobom
-165 osób było objętych pomocą finansową GOPS w
Lp.

Realizatorzy

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

Lp.

Realizatorzy

Działania

Widawie,
-751 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze
500+,
-wypłata świadczenia „Dobry Start” dla 774 dzieci,
-52 dzieci korzystało z dofinansowania posiłków
szkole,
-z pomocy doraźnej pielęgniarki szkolnej korzystało
321 uczniów, wykonano testy przesiewowe u 360
uczniom,
-z pomocy pedagoga szkolnego korzystało 72
uczniów,
-z pomocy logopedycznej korzystało 75 uczniów.

Termin
realizacji

Wskaźniki

Cel szczegółowy 3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków
1.
Gminny
1. Wspieranie
2019
-15 rodzin korzystało z wsparcia dwóch asystentów
Ośrodek
rodziny w jej
rodziny, brak rodziny wspierającej,
Pomocy
prawidłowym
-było zatrudnionych 2 asystentów rodziny,
Społecznej w funkcjonowaniu
-na terenie naszej gminy mieszkało 5 rodzin
Widawie,
poprzez pracę
zastępczych,
Urząd Gminy socjalną oraz
-231 pacjentów skorzystało z nieodpłatnej pomocy
w Widawie,
współpracę z
psychiatrycznej w NZOZ w Widawie,
Gminny
asystentem
-781 osób zostało objętych Programem Pomoc
Ośrodek
rodziny.
Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018
2. PodejmowaKultury,
-73 dzieci otrzymało stypendium za wyniki w nauce w
placówki
nie działań w
roku szkolnym 2018/2019
celu
oświatowe,
-12 dzieci objętych było wsparciem w postaci
GKRPA,
pozostawienia
wyprawki szkolnej z Biura Senatora Macieja Łuczaka,
Gminna
dzieci w
-przedszkole prowadziło zajęcia dotyczące tematyki
Biblioteka
rodzinie
regionalnej, dzieci poznawały region i okolice,
Publiczna
biologicznej
-opracowano i był realizowany program autorski na
oraz
okres 3 lat „Jak systemowo i cyklicznie podejmować
przywrócenia
działania edukacyjne z dziećmi w celu przybliżania
dzieci
dorobku kulturowego narodu (znaczące postacie, ważne
umieszczonych
postacie w dziejach narodu),
w pieczy
-prowadzone były zajęcia o tematyce „Historia
zastępczej
widziana oczami dziecka”,
rodzicom
-przedszkole uczestniczyło w akcjach o zasięgu
biologicznym.
3. Organizowaogólnopolskim organizowanym przez MEN: „Do
nie czasu
hymnu”; „Prawa dziecka”; „Razem na święta”, GBP w
wolnego i
Widawie zorganizowała 6 spotkań okolicznościowych
wypoczynku dla
(76 osób),
dzieci z rodzin
-4 prelekcje i odczyty (48 osób),
wymagających
-6 pogadanek (52 osoby),
wsparcia.
-6 lekcji bibliotecznych z przysposobienia
4. Umożliwiebibliotecznego oraz tematyczne (osób 95),
nie dostępu do
-4 zajęcia komputerowe (48 osób),
poradnictwa
- warsztatów plastycznych, literackich,
specjalistyczróżnotematycznych (88 osób),
nego:
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psycholog,
logopeda,
prawnik.

-6 przeglądów nowości (66 osób),
-4 dyskusje (28 osób),
-zorganizowanie konkursu (28 osób), Zgaduj-zgadule
(35 osób),
-20 spotkań głośnego czytania z wykorzystaniem
książki-zabawki (120 osób),
-3 spotkania z baśnią (33 osoby),
-zorganizowano 15 gier i zabaw dla dzieci (75 osób),
-przyjęto w GBP w Widawie 10 wycieczek (210 osób),
-udział w 10 imprezach na terenie innych instytucji i
plenerowych
-udział w akcjach ogólnopolskich (Wielka Orkiestra
pomocy Świątecznej, gorączka Złota PCK)
-tworzono pozalekcyjne koła zainteresowań: koło
biologiczne (19 osób), koło języka rosyjskiego (10
osób), koło muzyczne (9 osób), koło zainteresowań z
fizyki (13 osób), koło zainteresowań z chemii (15
osób), koło informatyczne (15 osób), koło
matematyczne (19 osób), koło zainteresowań z języka
angielskiego (129 osób), koło szachowe (kl. IV-VIII),
koło przyrodnicze kl. III;
-koło przygotowujące do egzaminu po kl. VIII,
-zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne kl. I,
-Szkolny klub Wolontariatu działający w Szkole
Podstawowej w Chociwiu,
-organizowano turnieje sportowe,
-przeprowadzono w ZS w Widawie działania
prewencyjne spotkanie ze strażakami z KPPSP w Łasku
dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych,
policjanci z KPP w Łasku przeprowadzili pogadanki z
uczniami nt. „Bezpieczne wakacje 2019” oraz uczniami
I-III klas nt. Bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły
i w domu oraz zasad ruchu drogowego;
-zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas IIII przeprowadzone przez druhów OSP Widawa
-kultywowano tradycje regionalną i kształtowano
postawy patriotyczne poprzez udział w uroczystościach
organizowanych na terenie gminy,
-przeprowadzono pogadanki z dziećmi i młodzieżą w
placówkach oświatowych z wychowawcami klas,
pedagogami, wychowawcami świetlicy szkolnej,
-odbyły się zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów
przeprowadzone przez przedstawicieli Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku, tj. warsztaty
profilaktyczne „Bądź kumplem, nie dokuczaj –
rozwijanie empatii w grupie”, „Jesteś królem zamku”
dotyczące komunikacji interpersonalnej i asertywności,
„Człowiek za burtą” (przeciwdziałanie uzależnieniom)
-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,
-Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom
mówimy STOP – wybieramy zdrowie”
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-zrealizowano w Branżowej Szkole I stopnia program
„ARS, czyli jak dbać o miłość” dotyczący profilaktyki
używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń,
narkotyki, dopalacze),
-3 spektakle profilaktyczne wystawione przez Teatr
"Kurtyna" z Krakowa
-pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
-nie było uczniów objętych dożywianiem na wniosek
dyrektora szkoły,
-udział uczniów w obchodach Narodowego Dnia
Żołnierzy Wyklętych oraz Obchodach Rocznicy
Zbrodni Katyńskiej,
-udział uczniów w obchodach Narodowego Święta
Niepodległości,
-złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych w
czasie kampanii wrześniowej – 80 rocznica agresji
sowieckiej na Polskę,
-XIV Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II w
Łasku,
-udział w liturgii, przygotowanie oprawy Mszy Świętej
podczas uroczystości kościelnych, przegląd kolęd
„Widawskie kolędowanie”,
-udział w Narodowym Czytaniu „Noweli Polskich”

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 4. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
1.
Gminny
1. Współpraca z
2019
-20 rodzin objętych było procedurą Niebieska
Ośrodek
podmiotami i
Karta,
Pomocy
instytucjami
-4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
Społecznej w
zajmującymi się
-33 spotkania Grupy Roboczej
Widawie,
rodziną.
-funkcjonariusze policji przeprowadzili 101 wizyt
Powiatowe
2. Pomoc
w rodzinach objętych procedurą Niebieska Karta,
rodzinom
Centrum
-35 spotkań funkcjonariuszy KP z dziećmi w
dotkniętym
Pomocy
Przedszkolach, Szkołach Podstawowych i
uzależnieniami.
Rodzinie w
Branżowych na temat zachowania w sytuacjach
Łasku, Zespół 3. Pomoc
zagrożenia życia i zdrowia,
Interdyscyplina rodzinom
-prowadzenie przez pracowników GKRPA
rny, Komisariat dotkniętym
rozmów motywacyjnych z osobami
Policji,
przemocą.
uzależnionymi bądź współuzależnionymi (50
4.Zapewnienie
Niepubliczny
osób),
Zakład Opieki wsparcia przez
-GKRPA zakupiła na potrzeby młodzieży
asystenta rodziny.
Zdrowotnej,
szkolnej 14 spektakli/warsztatów profilaktycznych
5. Tworzenie i
Gminna
(280 osób),
realizacja
Komisja
-12 dzieci przebywało w pieczy zastępczej,
Rozwiązywania programów
-realizowano Program Przeciwdziałania Przemocy
Problemów
profilaktycznych
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata
Alkoholowych, w zakresie
2012-2020,
psycholog,
zapobiegania
-15 rodzin objętych było pomocą asystenta
placówki
niekorzystnym
rodziny,
oświatowe.
zjawiskom
-zorganizowano V Bal Charytatywny na rzecz
społecznym.
mieszkańców gminy Widawa, jedna rodzina
otrzymała wsparcie w kwocie ok. 26. 750 zł

Lp.

Realizatorzy

Działania

Id: D6FE7CB9-DAAE-4613-8981-6E34EF993615. Podpisany

Strona 5

-zrealizowano na terenie gminy Projekt
Szlachetna Paczka (18 rodzin),
-wspierano rodziny poprzez utrzymanie na
dotychczasowym poziomie dostępu pacjentów do
lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych,
-porady lekarza POZ w gabinecie i wizyty
domowe (34 108 osób),
-dostęp do prywatnych gabinetów lekarskich:
USG, Ortopeda, Urolog,
-zrealizowano program z zakresu profilaktyki
gruźlicy (18 osób),
-zrealizowano program z zakresu profilaktyki
układu krążenia (7 osób),
-zrealizowano bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 (2 x w
roku),
-zrealizowano bezpłatne badania wzroku (8 x w
roku),
-zrealizowano odpłatne badania na osteoporozę (3
x w roku),
-bezpłatne badanie słuchu (3 x w roku),
-zostało złożonych deklaracji do lekarza POZ (5
204), pielęgniarki środowiskowej (5 169),
położnej (2 920), pielęgniarki szkolnej (604),
-realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia
Pt. „Wzrost dostępności do świadczeń w rodzaju
rehabilitacja lecznicza na terenie gminy Widawa
w roku 2019” (17. 529 wykonanych świadczeń),
-14 osób bezrobotnych wykonujących prace
społecznie użyteczne.

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
1.
Gminny
1. Zabezpieczenie
2019
-12 dzieci przebywało w pieczy zastępczej,
Ośrodek
środków na pobyt
-odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
Pomocy
dziecka w pieczy
wyniosła 120 049,39 zł,
Społecznej w
zastępczej.
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie
Widawie,
2. Prowadzenie
monitorowali rodziny korzystające ze świadczeń
Komisariat
monitoringu
pomocy społecznej,
Policji,
dzieci w
-organizowano spotkania, pogadanki nt. Zagrożeń
rodzinach
placówki
płynących z zażywania dopalaczy, narkotyków i
dotkniętych
oświatowe,
innych środków uzależniających (23 różne tematy
sytuacją
GKRPA w
zajęć skierowanych do młodzieży szkolnej),
Widawie
kryzysową.
-organizowano konkursy i imprezy promujące
3.Przeciwdziałani
życie bez nałogów,
e patologiom
-organizowano działania zwiększające dostępność
społecznym, w
terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób
szczególności
uzależnionych i współuzależnionych (współpraca
uzależnienie od
z Poradnią Terapii Uzależnienia i
alkoholu,
Współuzależnienia w Łasku, finansowanie
narkotyków,
działalności Punktu Konsultacyjnodopalaczy,
Terapeutycznego w Widawie),
nikotyny.
-stworzono możliwość korzystania przez dzieci i
Lp.

Realizatorzy

Działania
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rodziców z pomocy psychologicznej.
Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla
dzieci z rodzin wymagających wsparcia,
-działalność świetlic wiejskich i przyszkolnych,
organizacja imprez integracyjnych w sołectwach,
wynajęcie na potrzeby dzieci pochodzących z
rodzin dysfunkcyjnych „Dmuchanego Placu
Zabaw” (120 osób),
-zakupiono różnorodny sprzęt sportowy do
wykorzystania przez młodzież w wolnym czasie,
-zorganizowanie w okresie wakacyjnym
„Wesołego tygodnia szaleństw” w ramach którego
dzieci miały dostęp do urządzeń rekreacyjnozabawowych i mixu zabaw animacyjnych (100
osób),
-uczestnictwo dzieci w warsztatach edukacyjnych
promujących zdrowy tryb życia, wolny od stresu i
nałogów (80 osób),
-organizacja konkursów promujących zdrowy tryb
życia,
-pedagogizacja rodziców podczas zebrań w
szkołach,
-udostępnienie uczniom broszurek informujących
o negatywnych skutkach piciu alkoholu i
spożywaniu środków psychoaktywnych.

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
1.
Gminny
1. Podnoszenie
2019
-30 szkoleń odbyli pracownicy Gminnego
Ośrodek
kwalifikacji
Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie,
Pomocy
zawodowych
-funkcjonariusze KP Widawa brali udział w
Społecznej w
pracowników
szkoleniach organizowanych przez KPP Łask,
Widawie,
pomagających
-udział dzielnicowych KP Widawa w szkoleniach
GKRPA,
rodzinie poprzez
dotyczących: prowadzenia procedury Niebieskiej
Policja.
udział w
Karty oraz Sposobów pomocy osobom
szkoleniach,
uzależnionym od alkoholu oraz
stażach,
współuzależnionych,
seminariach i
-udział pracowników GBP w Widawie w
warsztatach.
spotkaniach szkoleniowych w Bibliotece
Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
oraz ukończenie kursu komputerowego, który
pozwolił zdobyć Ogólnoświatowy Certyfikat
Umiejętności Komputerowych IC3,
-liczba nauczycieli biorących udział w
szkoleniach w ramach podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników (64 osób),
-udział członków GKRPA oraz osób z nią
współpracujących w dwóch szkoleniach (15
osób).
Lp.

Realizatorzy

Działania
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Podsumowanie
Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci w gminie Widawa. Zawarte w programie propozycje 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
- rozwój świetlic, klubów;
- zorganizowanie warsztatów
wychowawczych.

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 opiekuńczowychowawczymi. 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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