UCHWAŁA NR XLIV/245/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Widawa w roku 2020 i w latach 2018-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018–2020 w brzmieniu ustalonym
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018–2020 za rok 2020 w brzmieniu
ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/245/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 marca 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata
2018-2020
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018-2020 ustanowiony został
Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gmina Widawa z dnia 27 lutego 2015 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Widawie. Wszelkie
działania podejmowane w ramach Programu adresowane były do rodzin mieszkających na terenie
Gminy Widawa, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
w szczególności dotknięte bezrobociem, ubóstwem, doświadczających przemocy domowej, uzależnione
od alkoholu, narkotyków i innych używek, małoletnie matki, małoletni ojcowie, zagrożone
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, bądź którym została odebrana lub ograniczona władza
rodzicielska.
W świetle zadań ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny
i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne
jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych
instytucji. Konsekwencją powyższego zapisu było wprowadzenie trzyletniego programu wspierania
rodziny w gminie Widawa na lata 2018-2020. Podstawowym założeniem Gminnego Programu
Wspierania Rodziny było utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mających na celu przywrócenie im
zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece
i wychowaniu dzieci.
Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 20182020 było wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych i tworzenie sprzyjających warunków w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Dla
skutecznej realizacji Programu i osiągnięcia celu głównego sformułowano sześć celi szczegółowych:
1. Diagnoza i mnitoring skali potrzeb i problemów rodzin.
2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny.
3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków.
4. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacją kryzysowym
oraz rozwiązywanie już istniejących.
5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
Zadania w ramach Programu skierowane były do rodzin, również w sytuacjach, gdy dziecko
umieszczone zostało poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych.
Wsparcie rodziny miało służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej
i pełnieniu ról społecznych.
W realizacji ww. Programu uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania
mieszczące się w zakresie wspierania rodziny:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie oraz właściwe referaty Urzędu Gminy w Widawie,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widawie,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Widawie,
- Komisariat Policji w Widawie,
- Placówki Oświatowe z terenu Gminy Widawa,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Widawie,
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- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Widawie.
Zakładanym efektem programu było zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy w zakresie
wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
dzięki ścisłej współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz dobra rodzin. Zintegrowane
działania miały przyczynić się do minimalizowania negatywnych skutków sytuacji kryzysowych
w rodzinach oraz przyczynić się do poprawy funkcjonowania rodzin, jednocześnie zapobiegając
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.
Pomoc, którą oferował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie była nakierowana
w pierwszej kolejności na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, a wsparcie instytucjonalne było
zapewnione w sytuacji, gdy rodzina musiała się zmierzyć z problemami, których nie jest w stanie
samodzielnie rozwiązać.
Harmonogram realizacji działań podejmowanych w ramach realizacji „Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata 2018-2020” przedstawia się następująco:
Cel główny programu:
Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych i tworzenie sprzyjających warunków jej prawidłowemu funkcjonowaniu.
Termin
Lp. Realizatorzy
Działania
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 1. Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodzin
1.
Gminny
Systema2018-539 osób było objętych pomocą finansową,
Ośrodek
tyczna
2020
-2.469 osób było objętych wydawaniem artykułów
żywnościowych Program Operacyjny Pomoc
Pomocy
diagnoza
Społecznej w rodzin
Żywnościowa 2014-2020
-145 rodzinom wydano Kartę Dużej Rodziny,
Widawie
objętych
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie prowadzili
pomocą GOPS
monitoring rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej,
-asystent rodziny monitorował rodziny z którymi
zakończono współpracę (8 rodzin),
-realizowana była nieodpłatna pomoc radcy
prawnego w GOK w Widawie (dwa razy w tygodniu
radca prawny przyjmował średnio 4 osoby podczas
każdego posiedzenia) w 2020 r. pomoc prawna była
świadczona za pośrednictwem rozmów
telefonicznych oraz poczty elektronicznej,
-nieodpłatna pomoc psychologiczna w NZOZ w
Widawie (67 osób - 2018 r.), pomoc psychiatryczna
231 osób - 2019 r., 156 osób w 2020 r.
-w związku ze stanem pandemii w 2020 r. nie
utrzymano na dotychczasowym poziomie dostępu
pacjentów do lekarzy specjalistów, lekarze rodzinni
udzielali głównie porad za pośrednictwem rozmów
telefonicznych.
Termin
Lp. Realizatorzy
Działania
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
1.
Gminny
1. Zapewnie2018-Rozpatrzono łącznie 1. 587 wniosków o świadczenia
Ośrodek
nie pomocy
2020
rodzinne wraz z dodatkami,
Pomocy
materialnej i
-rozpatrzono 98 wniosków z funduszu
Społecznej w rzeczowej
alimentacyjnego,
-rozpatrzono w 2020 r. 26 wniosków w zakresie
Widawie,
rodzinom
zasiłków pielęgnacyjnych,
Niepubliczny wymagają-rozpatrzono w 2020 r. 36 wniosków w zakresie
Zakład Opieki cym wsparcia
świadczeń pielęgnacyjnych, rozpatrzono w 2018 r.
Zdrowotnej w (zasiłki
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Widawie,
Urząd Gminy
w Widawie,
placówki
oświatowe.

okresowe,
celowe, zasiłki rodzinne
wraz z
dodatkami,
zasiłki pielęgnacyjne,
świadczenia
pielęgnacyjne, specjalne
zasiłki
opiekuńcze,
stypendia
szkolne,
pomoc
osobom uprawnionym do
alimentów,
świadczenia
wychowawczego 500+).
2. Finansowanie dzieciom
dożywiania w
szkole.
3. Monitorowanie sytuacji
zdrowotnej
dzieci z rodzin
wymagających wsparcia.

wniosków w zakresie specjalnych zasiłków
opiekuńczych
- rozpatrzono w 2018 r. 13 wniosków o dodatek
mieszkaniowy i 25 wniosków w 2020 r.
-stypendium za wyniki w nauce w 2018 r. otrzymało
57 uczniów, w 2019 r. - 73 uczniów, w 2020 r. - 55
uczniów
-stypendium socjalne otrzymało 102 uczniów - 2018
r., 76 uczniów - 2018 r. 85 uczniów - 2020 r.,
-50 osób korzystało z mieszkań komunalnych, 6 osób
korzystało z mieszkań socjalnych (2018 r.),
-w 2018 r. 560 rodzin pobierało świadczenie
wychowawcze 500+, w 2019 r. - 751 rodzin, w 2020
r. - 732 rodziny,
-z dofinansowania posiłków szkole korzystało 88
dzieci w 2018 r. 52 dzieci w 2019 r. oraz 36 dzieci w
2020 r.,
-185 osób objętych było pomocą finansową GOPS w
Widawie,
-732 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze
500+,
-rozpatrzono 549 wniosków na „Dobry Start”,
-z pomocy pielęgniarki szkolnej korzystało 610
dzieci w 2018 r., w 2019 r. - 321 uczniów i
wykonano 360 testów przesiewowych, w 2020 r. u
100 uczniów wykonano 256 testów przesiewowych,
-z pomocy pedagoga szkolnego korzystało 32 dzieci 2018 r., 72 uczniów - 2019 r., 41 uczniów - 2020 r.
-z pomocy logopedycznej korzystało w 2018 r.- 35
uczniów, w 2019 r. - 75 uczniów, w 2020 r. - 43
uczniów.

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków
1.
Gminny
1. Wspieranie
2018-26 rodzin korzystało z wsparcia dwóch asystentów
Ośrodek
rodziny w jej
2020
rodziny w roku 2018, w latach 2019-2020
Pomocy
prawidłowym
korzystało15 rodzin, brak rodziny wspierającej,
Społecznej w funkcjonowa-było zatrudnionych 2 asystentów rodziny,
-na terenie naszej gminy mieszkało 5 rodzin
Widawie,
niu poprzez
zastępczych,
Urząd Gminy pracę socjalną
-działała nieodpłatna pomoc radcy prawnego w GOK
w Widawie, oraz
w Widawie (dwa razy w tygodniu radca prawny
Gminny
współpracę z
przyjmował średnio 4 osoby podczas każdego
Ośrodek
asystentem
Kultury,
rodziny.
posiedzenia), w roku 2020 r. w formie teleporad i za
pośrednictwem poczty elektronicznej,
2. Podejmoparafie,
-67 osób skorzystało z nieodpłatnej pomocy
wanie działań
placówki
psychologicznej w NZOZ w Widawie - 2018 r.
oświatowe,
w celu
-387 pacjentów skorzystało w latach 2019-2020 z
GKRPA,
pozostawienia
nieodpłatnej pomocy psychiatrycznej w NZOZ w
dzieci w
Gminna
Widawie
Biblioteka
rodzinie
- w 2018 r. 920 osób zostało objętych Programem
Publiczna
biologicznej
Bank Żywności, w roku 2019 - 781 osób, w roku
oraz
2020 - 768 osób
przywrócenia
-88 dzieci uczestniczyło w koloniach, obozach,
dzieci umieszzimowiskach (2018 r.),
czonych w
Lp.

Realizatorzy

Działania
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pieczy
zastępczej
rodzicom
biologicznym.
3. Organizowanie czasu
wolnego i
wypoczynku
dla dzieci z
rodzin
wymagających
wsparcia.
4. Umożliwienie dostępu do
poradnictwa
specjalistycznego:
psycholog,
logopeda,
prawnik.
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-12 dzieci w 2019 r. objętych było wsparciem w
postaci wyprawki szkolnej z Biura Senatora Macieja
Łuczaka,
-przedszkole prowadziło zajęcia dotyczące tematyki
regionalnej, dzieci poznawały region i okolice,
-opracowano i był realizowany program autorski na
okres 3 lat „Jak systemowo i cyklicznie podejmować
działania edukacyjne z dziećmi w celu przybliżania
dorobku kulturowego narodu (znaczące postacie,
ważne postacie w dziejach narodu),
-stypendium za wyniki w nauce w 2018 r. otrzymało
57 uczniów, w 2019 r.- 73 uczniów, w 2020 r. - 55
uczniów
-stypendium socjalne otrzymało 102 uczniów - 2018
r., 76 uczniów - 2019 r., 85 uczniów - 2020 r. ,
-tworzono pozalekcyjne koła zainteresowań,
-organizowano turnieje sportowe,
-organizowano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne
wynikające z realizowanej tematyki i programu
wychowania przedszkolnego,
-przeprowadzono działania prewencyjne spotkania z
policjantem, strażakiem, pielęgniarką, leśnikiem, itp.
-kultywowano tradycje regionalną i kształtowano
postawy patriotyczne poprzez udział w
uroczystościach organizowanych na terenie gminy,
-organizowano letni wypoczynek dla dzieci i
młodzieży
-GKRPA w 2018 r. organizowała kolonie kuratoryjne
dla dzieci w Ośrodku Wczasowo – Konferencyjnym
„Pilsko" w Krzyżowej, obóz rekreacyjno-sportowy 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,
-7 uczniów zostało objętych dożywianiem na
wniosek dyrektora szkoły,
-prowadzone były zajęcia o tematyce „Historia
Strona 5

widziana oczami dziecka”,
-przedszkole uczestniczyło w akcjach o zasięgu
ogólnopolskim organizowanym przez MEN: „Do
hymnu”; „Prawa dziecka”; „Razem na święta”,
-GBP w Widawie w 2019 r. zorganizowała 6 spotkań
okolicznościowych (76 osób),
-4 prelekcje i odczyty (48 osób),
-6 pogadanek (52 osoby),
-6 lekcji bibliotecznych z przysposobienia
bibliotecznego oraz tematyczne (osób 95),
-4 zajęcia komputerowe (48 osób),
- warsztatów plastycznych, literackich,
różnotematycznych (88 osób),
-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 plenerowych na terenie
innych instytucji,
-udział w akcjach ogólnopolskich (Wielka Orkiestra
Pomocy Świątecznej, Gorączka Złota PCK)
-zorganizowano w 2020 r. ferie zimowe w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Widawie pod hasłem:
„Biblioteczny miszmasz” oraz dwie wystawki z
okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” i Walentynkową,
-w związku z pandemią Covid-19 od 4 maja 2020 r.
wznowiona praca bibliotek wiązała się z
udostępnieniem zbiorów bibliotecznych na zewnątrz
przestrzegając zasad sanitarno-epidemiologicznych,
-GBP od 16 marca 2020 r. udostępniała online
materiały, linki i informacje poprzez portal
społecznościowy, były to, np. książki on-line do
pobrania dla dzieci, udostępniono link do darmowej
książki „Basia i głupi wirus”, wydarzenia o
charakterze online pod hasłem „Zasmakuj w
Bibliotece”, prezentacje nowości Książkowe w
formie wystawek oraz informacji na Facebooku,
-GBP w Widawie wraz z Filią Biblioteczną w
Chociwiu włączyła się do akcji zbierania
plastikowych nakrętek dla Kacpra, udział w akcji
Gaszyn Challange, udział w licytacji Kart
Prezentowych „EMPIK”,
-w czasie pandemii bibliotekarze dostarczali książki
do domów osobom starszym, chorym i
niepełnosprawnym,
-w szkołach zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i
korekcyjno-kompensacyjne trwały na terenie szkoły
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październik 2020 r. w pozostałych miesiącach w
formie zdalnej - wg planu,
-SSP w Restarzewie w 2020 r. w czasie pandemii z
zachowaniem zasad sanitarnych zorganizowała
konsultacje dla uczniów kl. VII i VIII z matematyki,
fizyki, chemii, języka polskiego, ponadto
prowadzono część zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym
oraz terapie logopedyczną,
-pogadanki z pedagogami szkolnymi,
przedstawicielami KPP organizowane w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Widawa, nt.
uzależnień, promujących życie w trzeźwości oraz
zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie (ok. 40
różnych tematów),
-udział uczniów w konkursach szkolnych
(plastycznych, fotograficznych, plastycznojęzykowych),
-edukacja dzieci w zakresie zdrowego stylu życia.
Programy edukacyjne: Trzymaj Formę- klasy V-VII
oraz „Bieg po zdrowie” - klasy IV,
-Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom
mówimy STOP - wybieramy zdrowie” w klasach
VIII,
-uczniowie uczestniczyli w innowacjach
pedagogicznych mających na celu: wszechstronny
rozwój uczniów poprzez muzykę, taniec i zabawę,
profilaktykę wad postawy poprzez zabawę i
aktywność fizyczną,
-realizacja programu dla szkół w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Programu „Promujemy
Zdrowy Styl Odżywiania”,
-przedstawienie uczniom zasad bezpiecznego
wypoczynku „Bezpieczne ferie zimowe”,
„Bezpieczne wakacje”,
-zapoznanie uczniów z procedurami funkcjonowania
szkoły w czasie pandemii Covid-19,
-wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej poprzez
udział w konkursach,
-występy uczniów na finałach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
-udział uczniów w Policyjnej Akademii
Bezpieczeństwa,
-występy uczniów podczas uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych,
-rozmowy z uczniami o negatywnym działaniu
alkoholu i innych środków odurzających na
organizm,
-udostępnianie zainteresowanym uczniom ulotek,
ukazujących skutki ryzykownych zachowań
-tworzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań: ZSZ w
Widawie: koło języka angielskiego, koło
matematyczne, koło chemiczne, koło biologiczne,
koło muzyczne. SSP w Restarzewie: koło młodego
odkrywcy, szkolne koło teatralne, gimnastyka
Id: 0CADEDDE-6BD2-4B75-8F62-E02163B8181B. Podpisany
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korekcyjna, szkolne koło sportowe. SP w Chociwiu:
koło polonistyczne, historyczne, szachowe,
matematyczne,
-organizacja turniejów sportowych,
-organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży obóz rekreacyjno-sportowy w Stegnie,
-pogadanki z pielęgniarką szkolną, przeprowadzanie
bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji,
-liczne pogadanki nauczycieli, wychowawców nt.
właściwego zachowania w obliczu obecnej sytuacji
epidemiologicznej,
-kierowanie uczniów na badania do PPP,
-zorganizowanie zajęć specjalistycznych w szkole w
Chociwiu podczas trwania nauki zdalnej dla dziecka
niewidomego oraz udzielenie wsparcia rodzicom
(ukierunkowanie rodziców na pomoc specjalistów inicjatywa dyrektorów szkoły, współpraca z SOSW
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach),
-w ramach pracy zdalnej Biblioteki Szkolnej w
Chociwiu zwiedzanie wystaw on-line, przygotowanie
i przesłanie uczniom zaproszeń do udziału w
wirtualnych wycieczkach,
-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,
-w SP w Chociwiu dostosowano pomieszczenia i
elementy wnętrz do potrzeb dziecka niewidomego,
-Publiczne Przedszkole w Widawie realizowało
autorskie programy przyjęte uchwałami Rady
Pedagogicznej wynikające z działań statutowych i
realizacji podstawy programowej dla przedszkoli:
adaptacyjny, wychowawczy, bezpieczeństwa, praca z
dzieckiem leworęcznym, program ćwiczeń
usprawniających narządy mowy,
-realizowane programy w przedszkolach: kierowanie
rozwojem mowy dziecka, program doradztwa
zawodowego, a także „W świecie multimediów, „W
świecie wartości”, „Przedszkolak w świecie
literatury”,
-możliwość indywidualnego kontaktu rodzica z
nauczycielem w wyznaczonych dniach do 13.03.2020
r., w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem
COVID-19, wprowadzone zostało czasowe
zawieszenie organizacji i pracy przedszkola w
Widawie od 16.03.2020 r. do 15.05.2020 r.,
-od 18.05.2020 r. do przedszkola w Widawie
powróciło 4 nauczycieli i 16 dzieci z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i
zachowania odległości, reszta dzieci i nauczycieli
kontynuowała do końca roku szkolnego 2019/2020
Id: 0CADEDDE-6BD2-4B75-8F62-E02163B8181B. Podpisany
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pracę zdalną,
-od 01.09.2020 r. wszystkie dzieci i nauczyciele
powrócili do pracy w przedszkolu, różnorodne
uroczystości odbywały się w grupie przedszkolnej
bez udziału rodziców i zapraszanych gości,
-rodzic dzieci przedszkolnych mógł śledzić edukację
i rozwój swojego dziecka wirtualnie i multimedialnie
na stronie internetowej placówki, a także w mediach
społecznościowych,
-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”
-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,
-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”
-GKRPA tworzenie pozalekcyjnych klubów
zainteresowań, kół zainteresowań, świetlic
środowiskowych, klubów wiejskich:
-na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice
wiejskie i jedna świetlica przyszkolna, które
zapewniają młodzieży paletę zajęć propagujących
zdrowy tryb życia (na 3 świetlicach pracowało
łącznie 5 opiekunów – 41 godzin tygodniowo); w
roku 2020 świetlice działały tylko przez pierwsze 3
Id: 0CADEDDE-6BD2-4B75-8F62-E02163B8181B. Podpisany
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miesiące roku,
-GKRPA zakupiła słodycze i inne artykuły
spożywcze dla dzieci uczestniczących w różnych
imprezach integracyjnych – 550,00 zł,
-zakup kwiatów dla aktorów – amatorów grupy
AMATAR wystawiających spektakl w GOK Widawa
– 80,00 zł,
-zakup materiałów profilaktycznych –
multimedialnych na potrzeby uczniów – 658,00 zł,
-udzielono wsparcia finansowego dla Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem – 1000,00 zł,
-pokryto koszty transportu dzieci przedszkolnych do
Miejskiego Domu Kultury – 300,00 zł i uczniów do
GOK w Widawie – 250, 00 zł,
-na potrzeby dzieci zakupiono 10 piłek do siatki i 10
piłek do nogi – 1250,00 zł,
-na podstawie art. 15 ustawy z 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020 r. poz.374) zakupiono na ogólną kwotę
11200,00 zł: środki przeznaczone do dezynfekcji
przedszkola (mini przyłbice, naklejki na podłogę,
rękawice), dwa laptopy, na potrzeby młodzieży
szkolnej,
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 4. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
1.
Gminny
1. Współpraca
2018-w 2018 roku 16 osób skorzystało z GKRPA, w 2019
Ośrodek
z podmiotami i
2020
r. przeprowadzono rozmowy motywujące z osobami
Pomocy
instytucjami
uzależnionymi bądź współuzależnionymi (50 osób),
Społecznej w zajmującymi
w 2020 r. objęto działaniami 14 osób, wysłano 34
Widawie,
się rodziną.
zaproszenia do osób uzależnionych i 2 zaproszenia do
2. Pomoc
Powiatowe
osób współuzależnionych,
-2018 r. było 8 osób objętych procedurą Niebieska
Centrum
rodzinom
Karta, 2019 r. - 20 rodzin, 2020 r. - 13 rodzin,
dotkniętym
Pomocy
-11 dzieci przebywało w pieczy zastępczej w latach
Rodzinie w
uzależnieniaŁasku, Zespół mi.
2018 i 2020 natomiast w roku 2019 r. - 12 dzieci,
-realizowano Program Przeciwdziałania Przemocy
Interdyscyplin 3. Pomoc
arny,
rodzinom
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata
Komisariat
dotkniętym
2012-2020,
-w PCPR w Łasku realizowany był projekt "W
Policji,
przemocą.
rodzinie siła" współfinansowany z Europejskiego
Niepubliczny 4. ZapewnieFunduszu Społecznego,
Zakład Opieki nie wsparcia
-wystawiono 12 spektakli profilaktycznych na temat
Zdrowotnej, przez asystenta
Gminna
zagrożeń uzależnień (GKRPA),
rodziny.
Komisja
5. Tworzenie i
-funkcjonariusze Komisariatu Policji w Widawie
realizacja
zrealizowali 8 spotkań w placówkach oświatowych
Rozwiązyprogramów
(90 dzieci),
wania
-na terenie gminy funkcjonowały dwie świetlice
Problemów
profilaktyczwiejskie i jedna świetlica przyszkolna, które
Alkoholonych w
zapewniały młodzieży paletę zajęć propagujących
zakresie
wych,
zdrowy tryb życia (na 3 świetlicach pracowało
psycholog,
zapobiegania

Lp.

Realizatorzy

Działania
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placówki
oświatowe.

niekorzystnym
zjawiskom
społecznym.

Id: 0CADEDDE-6BD2-4B75-8F62-E02163B8181B. Podpisany

łącznie 5 opiekunów – 41 godzin tygodniowo); w
2020 roku świetlice działały tylko przez pierwsze 3
miesiące roku,
-zorganizowano dwa Bale Charytatywne na rzecz
niepełnosprawnych mieszkańców gminy Widawa,
rodziny otrzymały wsparcie w łącznej kwocie ok. 56.
750 zł
-w 2020 r. zorganizowano licytację przedmiotów na
portalu społecznościowym na rzecz
niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Widawa,
rodzina otrzymała wsparcie w kwocie ok. 12 570 zł
-zrealizowano na terenie gminy Projekt Szlachetna
Paczka (17 rodzin – 2018 r., 18 – 2019 r., 10 rodzin –
2020 r.),
-wspierano rodziny poprzez utrzymanie dostępu
pacjentów do lekarzy specjalistów i lekarzy
rodzinnych,
-dostęp do prywatnych gabinetów lekarskich: USG,
Ortopeda, Urolog,
-zrealizowano w 2018 r. program zdrowotny pt.
"Zdrowa Gmina" (975 osób),
-zrealizowano program z zakresu profilaktyki
gruźlicy (26 osób),
-zrealizowano program z zakresu profilaktyki układu
krążenia (15 osób),
-zrealizowano bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 (3 razy w roku 2018, 2 x w
latach 208-2020),
-zrealizowano bezpłatne badania wzroku (6 razy w
roku 2018, 8 razy w roku 2019 i 3 razy w roku 2020),
-bezpłatne badanie słuchu 3 razy w razy w roku
-zrealizowano odpłatne badania na osteoporozę (3
razy w roku),
-odbywały się odpłatne badania dopllera kończyn
dolnych i górnych (1 raz w roku),
-zostało złożonych deklaracji do lekarza POZ (5 281
- 2018 r., 5 204 - 2019 r., 5139 - 2020 r.), pielęgniarki
środowiskowej (5 241 - 2018 r., 5 169 - 2019 r., 5
098 - 2020 r.), położnej (2 971 - 2018 r., 2 971 - 2019
r., 604 - 2020 r.),
-MUKS Widawa rozwijał i szerzył pasje sportowe,
zapewniał rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
(133 osoby),
-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),
-10 osób bezrobotnych wykonujących prace
społecznie użyteczne.
-w roku 2020 porady i wskazówki dla rodziców i
uczniów w formie przesyłanych filmów
motywujących do nauki i udzielających wskazówek
dotyczących skutecznego i efektywnego nauczania za
pomocą dziennika elektronicznego,
-GOK w Widawie oferował następujące zajęcia:
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nauka tańca i śpiewu „Wesołe Nutki” (40 osób),
Zespół śpiewaczy Widawianie (16 osób),
młodzieżowa grupa taneczna Streeat Dance (9 osób),
zajęcia wokalne (20 osób), nauka gry na
instrumentach dętych (15 osób), zajęcia plastyczne
dla dzieci (30 osób), warsztaty plastyczne dla
dorosłych (6 osób), nauka gry na gitarze (15 osób),
nauka gry na keyboardzie (6 osób), zajęcia sportowe
(15 osób),
-przy GOK-u działała świetlica dla dzieci i
młodzieży, umożliwiając skorzystanie z gier
planszowych oraz sprzętu, np. bilardu, rzutek
telewizora, konsoli,
-podczas pandemii od marca 2020 r. pracownicy
GOK przeprowadzali online zajęcia plastyczne i
muzyczne, organizowali konkursy z nagrodami,
wspierali akcje charytatywne Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, przekazanie
fantów na licytację dla niepełnosprawnego dziecka z
terenu Gminy Widawa.
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
1.
Gminny
1. Zabezpie2018-w roku 2018 za pobyt 11 dzieci w pieczy zastępczej
Ośrodek
czenie
2020
poniesiono odpłatność w kwocie 75.076,15 zł, w roku
Pomocy
środków na
2019 za pobyt 12 dzieci wyniosła 120 049,39 zł, w
Społecznej w pobyt dziecka
roku 2020 za pobyt 11 dzieci odpłatność wyniosła
Widawie,
w pieczy
116 450,85 zł
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie monitorowali
Komisariat
zastępczej.
2. Prowadzerodziny korzystające ze świadczeń pomocy
Policji,
nie
społecznej,
placówki
monitoringu
-organizowano spotkania, pogadanki na temat
oświatowe.
dzieci w
uzależnień, zagrożeń płynących z zażywania
dopalaczy i narkotyków skierowane do młodzieży
rodzinach
szkolnej,
dotkniętych
-organizowano konkursy i imprezy promujące życie
sytuacją
bez nałogów,
kryzysową.
-organizowano działania zwiększające dostępność
terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób
uzależnionych i współuzależnionych (współpraca z
Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w
Łasku, finansowanie działalności Punktu
Konsultacyjno-Terapeutycznego w Widawie),
-stworzono możliwość korzystania przez dzieci i
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 w 2018 r. 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
Lp.

Realizatorzy

Działania
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tygodnia szaleństw” w ramach którego dzieci miały
dostęp do urządzeń rekreacyjno-zabawowych 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, zakupiono różnorodny sprzęt sportowy do
wykorzystania przez młodzież w wolnym czasie (10
piłek do siatki i 10 piłek do nogi),
-zakup materiałów profilaktycznych-multimedialnych
na potrzeby uczniów (658 zł),
-zakupiono słodycze i inne artykuły spożywcze dla
dzieci uczestniczących w różnych imprezach
integracyjnych (550 zł),
-wynagrodzenie biegłych sądowych badających
osoby w zakresie uzależnienia od alkoholu (380 zł),
-15 rodzin korzystało z wsparcia asystenta rodziny,
-zatrudnionych było 2 asystentów rodziny,
-organizacja konkursów promujących zdrowy tryb
życia,
-pedagogizacja rodziców podczas zebrań w szkołach,
-udostępnienie uczniom broszurek informujących o
negatywnych skutkach picia alkoholu i spożywania
środków psychoaktywnych.
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
1.
Gminny
1. Podnosze2018-w latach 2018-2019 pracownicy Gminnego Ośrodka
Ośrodek
nie
2020
Pomocy Społecznej w Widawie odbyli łącznie 55
Pomocy
kwalifikacji
szkoleń, w 2020 r. w czasie pandemii szkolenia
Społecznej w zawodowych
odbywały się on-line,
-udział w szkoleniach wzięło 12 pracowników KP
Widawie,
pracowników
Widawa, 2 os. z GKRPA -2018 r.
placówki
pomagających
-funkcjonariusze KP Widawa brali udział w
oświatowe,
rodzinie
szkoleniach organizowanych przez KPP Łask
GKRPA,
poprzez udział
-udział dzielnicowych KP Widawa w szkoleniach
Policja
w szkoleniach,
stażach,
dotyczących: prowadzenia procedury Niebieskiej
Karty oraz sposobów pomocy osobom uzależnionym
seminariach i
od alkoholu oraz współuzależnionych,
warsztatach.
-udział pracowników GBP w Widawie w 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) – 2018 r.
-coroczny udział członków GKRPA oraz osób z nią
współpracujących w dwóch szkoleniach,
-udział Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Chociwiu
w zdalnym seminarium warsztatowym
organizowanym przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej WODN w Sieradzu na temat
Lp.

Realizatorzy

Działania
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Zarządzania szkołą kształcącą zdalnie
Podsumowanie
Gminny Program Wspierania Rodziny zakładał tworzenie warunków dla poprawy jakości życia
rodzin i dzieci w Gminie Widawa. Zawarte w programie propozycje były realizowane w latach 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.
W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne było dalsze interdyscyplinarne współdziałanie
wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem wyłącznie praca zespołowa
pozwalała na pełne i kompleksowe wsparcie.
Mając na uwadze wzrost skuteczności w udzielaniu pomocy rodzinom niewydolnym w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, konieczne było utrzymanie dotychczasowego kierunku działań, a przede
wszystkim wysokiej aktywności pozostałych instytucji i organizacji mających w swoich zadaniach
pracę z rodziną. Istotne było, 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.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/245/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 marca 2021 r.
HARMONOGRAM
realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny dla Gminy Widawa na lata
2018-2020 za rok 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
2020
-185 osób było objętych pomocą finansową GOPS,
Ośrodek
diagnoza rodzin
-768 osób było objętych wydawaniem artykułów
Pomocy
objętych
żywnościowych Program Operacyjny Pomoc ŻywSpołecznej w pomocą GOPS
nościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2019,
-16 rodzinom wydano Kartę Dużej Rodziny,
Widawie
-asystent rodziny monitorował rodziny, z którymi
zakończono współpracę (1 rodzina),
-realizowana była nieodpłatna pomoc radcy prawnego w GOK w Widawie oraz nieodpłatna pomoc psychiatryczna, psychologiczna w NZOZ w Widawie,
-w związku ze stanem pandemii w 2020 r. nie utrzymano na dotychczasowym poziomie dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów, lekarze rodzinni udzielali głównie porad za pośrednictwem rozmów telefonicznych, podobnie było z radcą prawnym, który
obsługiwał klientów telefonicznie i drogą mailową.
Termin
Lp. Realizatorzy
Działania
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
1.
Gminny
1. Zapewnienie
2020
-rozpatrzono 535 wniosków o świadczenia rodzinne
Ośrodek
pomocy
wraz z dodatkami,
Pomocy
materialnej i
-rozpatrzono 40 wniosków z funduszu
alimentacyjnego,
Społecznej w rzeczowej
-rozpatrzono 26 wniosków w zakresie zasiłków
Widawie,
rodzinom
pielęgnacyjnych,
Niepubliczny wymagającym
-rozpatrzono 36 wniosków w zakresie świadczeń
Zakład
wsparcia
pielęgnacyjnych,
Opieki
(zasiłki
-rozpatrzono 18 wniosków w zakresie specjalnych
Zdrowotnej okresowe,
w Widawie, celowe, zasiłki
zasiłków opiekuńczych,
-rozpatrzenie 25 wniosków o dodatek mieszkaniowy,
Urząd
rodzinne wraz z
-rozpatrzenie 55 wniosków w zakresie jednorazowej
Gminy w
dodatkami,
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
Widawie,
zasiłki
-zasiłki stałe (50 osób),
Placówki
pielęgnacyjne,
-zasiłki okresowe (40 osób),
oświatowe. świadczenia
-zasiłki celowe (96 osób),
pielęgnacyjne,
-stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym
specjalne zasiłki
opiekuńcze,
2018/2019 otrzymało 55 uczniów,
stypendia
-stypendium socjalne otrzymało 85 uczniów,
-185 osób było objętych pomocą finansową GOPS w
szkolne, pomoc
Lp. Realizatorzy

Działania

Id: 0CADEDDE-6BD2-4B75-8F62-E02163B8181B. Podpisany

Strona 15

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

Widawie,
-732 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze
500+,
-rozpatrzono 549 wniosków na „Dobry Start”,
-36 dzieci korzystało z dofinansowania posiłków w
szkole,
-zorganizowano licytację przedmiotów na portalu
społecznościowym na rzecz niepełnosprawnego
dziecka z terenu Gminy Widawa, rodzina otrzymała
wsparcie w kwocie ok. 12 570 zł
-realizowano na terenie gminy Projekt Szlachetna
Paczka udzielono wsparcia 10 rodzinom,
-z pomocy doraźnej pielęgniarki szkolnej korzystało
100 uczniów, wykonano testy przesiewowe uczniom
- 256 osób,
-z pomocy pedagoga szkolnego korzystało 41
uczniów,
-z pomocy logopedycznej korzystało 43 uczniów.

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 3. Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków
1.
Gminny
1. Wspieranie
2020
-15 rodzin korzystało z wsparcia asystenta rodziny,
Ośrodek
rodziny w jej
brak rodziny wspierającej,
Pomocy
prawidłowym
-było zatrudnionych 2 asystentów rodziny,
Społecznej w funkcjonowaniu
-na terenie naszej gminy mieszkało 5 rodzin
zastępczych,
Widawie,
poprzez pracę
-156 pacjentów skorzystało z nieodpłatnej pomocy
Urząd
socjalną oraz
Gminy w
współpracę z
psychiatrycznej w NZOZ w Widawie,
-768 osób zostało objętych Programem Pomoc
Widawie,
asystentem
Gminny
rodziny.
Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019
Ośrodek
2. Podejmowa-55 uczniów otrzymało stypendium za wyniki w
nie działań w
nauce w roku szkolnym 2019/2020,
Kultury,
celu
-85 uczniów otrzymało stypendium socjalne,
Placówki
-GKRPA tworzenie pozalekcyjnych klubów
Oświatowe, pozostawienia
GKRPA,
zainteresowań, kół zainteresowań, świetlic
dzieci w
środowiskowych, klubów wiejskich:
Gminna
rodzinie
-na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice wiejBiblioteka
biologicznej
Publiczna
skie i jedna świetlica przyszkolna, które zapewniają
oraz
młodzieży paletę zajęć propagujących zdrowy tryb
przywrócenia
dzieci
życia (na 3 świetlicach pracuje łącznie 5 opiekunów 41 godzin tygodniowo); w tym roku świetlice
umieszczonych
w pieczy
działały tylko przez pierwsze 3 miesiące roku,
-GKRPA zakupiła słodycze i inne artykuły
zastępczej
spożywcze dla dzieci uczestniczących w różnych
rodzicom
imprezach integracyjnych - 550,00 zł,
biologicznym.
3. Organi-zakup kwiatów dla aktorów - amatorów grupy
zowanie czasu
AMATAR wystawiających spektakl w GOK Widawa
wolnego i
– 80,00 zł,
wypoczynku dla
-zakup materiałów profilaktycznych dzieci z rodzin
multimedialnych na potrzeby uczniów - 658,00 zł,
-udzielono wsparcia finansowego dla Polskiego
wymagających
Towarzystwa Walki z Kalectwem - 1000,00 zł,
wsparcia.
4. Umożli-pokryto koszty transportu dzieci przedszkolnych do
wienie dostępu
Miejskiego Domu Kultury - 300,00 zł i uczniów do
do poradnictwa
GOK w Widawie - 250, 00 zł,
Lp. Realizatorzy

Działania
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specjalistyczneg
o: psycholog,
logopeda,
prawnik.
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-na potrzeby dzieci zakupiono 10 piłek do siatki i 10
piłek do nogi - 1250,00 zł,
-na podstawie art. 15 ustawy z 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)
zakupiono na ogólną kwotę 11200,00 zł: środki
przeznaczone do dezynfekcji przedszkola (mini
przyłbice, naklejki na podłogę, rękawice), dwa
laptopy, na potrzeby młodzieży szkolnej,
-zorganizowano ferie zimowe w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Widawie pod hasłem: „Biblioteczny
miszmasz” oraz dwie wystawki z okazji Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i
Walentynkową,
-w związku z pandemią Covid-19 od 4 maja
wznowiona praca bibliotek wiązała się z
udostępnieniem zbiorów bibliotecznych na zewnątrz
przestrzegając zasad sanitarno-epidemiologicznych,
-GBP od 16 marca 2020 r. udostępniała online
materiały, linki i informacje poprzez portal
społecznościowy, były to, np. książki on-line do
pobrania dla dzieci, udostępniono link do darmowej
książki „Basia i głupi wirus”, wydarzenia o
charakterze online pod hasłem „Zasmakuj w
Bibliotece”, prezentacje nowości Książkowe w
formie wystawek oraz informacji na Facebooku,
-GBP w Widawie wraz z Filią Biblioteczną w
Chociwiu włączyła się do akcji zbierania
plastikowych nakrętek dla Kacpra, udział w akcji
Gaszyn Challange, udział w licytacji Kart
Prezentowych „EMPIK”,
-w GBP w Widawie zorganizowano II edycję
bezpłatnego kursu komputerowego,
-bibliotekarze dostarczali książki do domów osobom
starszym, chorym i niepełnosprawnym,
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjnokompensacyjne w okresie styczeń-marzec 2020 r.
oraz wrzesień - październik 2020 r. na terenie szkoły,
a w pozostałych miesiącach w formie zdalnej - wg
planu,
-SSP w Restarzewie w czasie pandemii z
zachowaniem zasad sanitarnych zorganizowała
konsultacje dla uczniów kl. VII i VIII z matematyki,
fizyki, chemii, języka polskiego, ponadto
prowadzono część zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym
oraz terapie logopedyczną,
-pogadanki z pedagogami szkolnymi,
przedstawicielami KPP organizowane w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Widawa, nt.
uzależnień, promujących życie w trzeźwości oraz
zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie (ok. 40
różnych tematów),
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-udział uczniów w konkursach szkolnych (plastycznych, fotograficznych, plastyczno-językowych),
-edukacja dzieci w zakresie zdrowego stylu życia.
Programy edukacyjne: Trzymaj Formę- klasy V-VII
oraz „Bieg po zdrowie”- klasy IV,
-Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom
mówimy STOP-wybieramy zdrowie” w klasach VIII,
-uczniowie uczestniczyli w innowacjach
pedagogicznych mających na celu: wszechstronny
rozwój uczniów poprzez muzykę, taniec i zabawę,
profilaktykę wad postawy poprzez zabawę i
aktywność fizyczną,
-realizacja programu dla szkół w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii Programu „Promujemy
Zdrowy Styl Odżywiania”,
-przedstawienie uczniom zasad bezpiecznego
wypoczynku „Bezpieczne ferie zimowe 2020”,
„Bezpieczne wakacje 2020”,
-zapoznanie uczniów z procedurami funkcjonowania
szkoły w czasie pandemii Covid-19,
-wspieranie dzieci i młodzieży utalentowanej poprzez
udział w konkursach,
-występy uczniów na finałach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
-udział uczniów w Policyjnej Akademii
Bezpieczeństwa,
-występy uczniów podczas uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych,
-rozmowy z uczniami o negatywnym działaniu
alkoholu i innych środków odurzających na
organizm,
-udostępnianie zainteresowanym uczniom ulotek,
ukazujących skutki ryzykownych zachowań
-tworzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań: ZSZ w
Widawie: koło języka angielskiego, koło
matematyczne, koło chemiczne, koło biologiczne,
koło muzyczne. SSP w Restarzewie: koło młodego
odkrywcy, szkolne koło teatralne, gimnastyka
korekcyjna, szkolne koło sportowe. SP w Chociwiu:
koło polonistyczne, historyczne, szachowe,
matematyczne,
-organizacja turniejów sportowych,
-organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży obóz rekreacyjno-sportowy w Stegnie,
-rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej
(Weekendowa Liga Piłki Siatkowej, kontynuowanie
programu „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie),
-pogadanki z pielęgniarką szkolną, przeprowadzanie
bilansów w poszczególnych klasach oraz fluoryzacji,
-liczne pogadanki nauczycieli, wychowawców nt.
właściwego zachowania w obliczu obecnej sytuacji
epidemiologicznej,
-kierowanie uczniów na badania do PPP,
-zorganizowanie zajęć specjalistycznych w szkole w
Chociwiu podczas trwania nauki zdalnej dla dziecka
Id: 0CADEDDE-6BD2-4B75-8F62-E02163B8181B. Podpisany
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niewidomego oraz udzielenie wsparcia rodzicom
(ukierunkowanie rodziców na pomoc specjalistów inicjatywa dyrektorów szkoły, współpraca z SOSW
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach),
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 4. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
1.
Gminny
1. Współpraca z
2020
-funkcjonariusze policji w latach 2019-2020
Ośrodek
podmiotami i
przeprowadzili ok. 178 wizyt w rodzinach objętych
Pomocy
instytucjami
procedurą Niebieska Karta
Społecznej w zajmującymi się
-w roku 2018 r.- 8 rodzin było objętych procedurą
Niebieska Karta, 20 rodzin w 2019 r. oraz 13 rodzin
Widawie,
rodziną.
w 2020 r.,
Powiatowe 2. Pomoc
-około 55 spotkań funkcjonariuszy KP w Widawie z
Centrum
rodzinom
dziećmi w Przedszkolach, Szkołach Podstawowych i
dotkniętym
Pomocy
Branżowych na temat zachowania w sytuacjach
Rodzinie w uzależnieniami.
Łasku,
zagrożenia życia i zdrowia,
3. Pomoc
rodzinom
-funkcjonariusze KP Widawa chronili życie i zdrowie
Zespół
Interdyscypli dotkniętym
mieszkańców oraz mienia przed bezprawnymi
przemocą.
narny,
zamachami naruszającymi te dobra
-12 funkcjonariuszy KP Widawa pełniło służbę w
Komisariat 4.Zapewnienie
wsparcia przez
2020 roku, przeprowadzono 94 interwencje domowe,
Policji,
-przeprowadzono w 2020 r. 5 postępowań
Niepubliczny asystenta
rodziny.
przygotowawczych z art. 2017 KKK zakończonych
Zakład
5. Tworzenie i
Opieki
aktem oskarżenia,
Zdrowotnej, realizacja
-funkcjonariusze sporządzali opisy interwencji
programów
domowych w formie notatek urzędowych,
Gminna
profilaktycz-policji zatrzymała osoby stwarzające zagrożenia dla
Komisja
Rozwiązy- nych w zakresie
życia i zdrowia członków rodziny,
zapobiegania
-podejmowane były działania prewencyjne wobec
wania
sprawców przemocy oraz udzielano informacji
Problemów niekorzystnym
Alkoholozjawiskom
ofiarom o możliwości uzyskania pomocy,
społecznym.
-funkcjonariusze KP Widawa brali udział w
wych,
psycholog,
szkoleniach organizowanych przez KPP Łask,
-działaniami GKRPA zostało objętych 14 osób,
Placówki
wysłano 34 zaproszenia do osób uzależnionych i 2
oświatowe.
zaproszenia do osób współuzależnionych,
-11 dzieci przebywało w pieczy zastępczej,
-realizowano Program Przeciwdziałania Przemocy
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata
2012-2020,
-15 rodzin objętych było wsparciem asystenta
rodziny,
-wspierano rodziny poprzez utrzymanie na
dotychczasowym poziomie dostępu pacjentów do
lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych,
-porady lekarza POZ w gabinecie, tele porady i
wizyty domowe (27 676 osób),
-dostęp do prywatnych gabinetów lekarskich: USG,
Ortopeda, Urolog,
-zrealizowano bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 (2x w roku),
-zrealizowano bezpłatne badania wzroku (3x w roku),
-zrealizowano odpłatne badania na osteoporozę (3x w

Lp. Realizatorzy

Działania

Id: 0CADEDDE-6BD2-4B75-8F62-E02163B8181B. Podpisany

Strona 19

roku),
-bezpłatne badanie słuchu (1x w roku),
-zostało złożonych deklaracji do lekarza POZ (5 139),
pielęgniarki środowiskowej (5098), położnej (2 919),
pielęgniarki szkolnej (524),
-wizyty pielęgniarskie w środowisku i gabinecie
(690),
-wizyty położnej w środowisku (360)
-umowa SPZOZ w Widawie z Gmina Widawa w
sprawie przekazania środków na realizację zadania w
zakresie ochrony zdrowia pt. „Wzrost dostępności do
świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza na
terenie gminy Widawa w roku 2020” (wartość
dofinansowania 83 998,00), liczba wykonanych
świadczeń - 11 944,
-10 osób bezrobotnych wykonujących prace
społecznie użyteczne,
-porady i wskazówki dla rodziców i uczniów w
formie przesyłanych filmów motywujących do nauki
i udzielających wskazówek dotyczących skutecznego
i efektywnego nauczania za pomocą dziennika
elektronicznego,
-GOK w Widawie oferował następujące zajęcia: nauka tańca i śpiewu „Wesołe Nutki” (40 osób), Zespół
śpiewaczy Widawianie (16 osób), młodzieżowa grupa
taneczna Streeat Dance (9 osób), zajęcia wokalne (20
osób), nauka gry na instrumentach dętych (15 osób),
zajęcia plastyczne dla dzieci (30 osób), warsztaty
plastyczne dla dorosłych (6 osób), nauka gry na
gitarze (15 osób), nauka gry na keyboardzie (6 osób),
zajęcia sportowe (15 osób),
-przy GOK- u działała świetlica dla dzieci i
młodzieży, umożliwiając skorzystanie z gier
planszowych oraz sprzętu, np. bilard, rzutki
telewizor, konsola,
-podczas pandemii pracownicy GOK przeprowadzali
online zajęcia plastyczne i muzyczne, organizowali
konkursy z nagrodami, wspierali akcje charytatywne
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna
Paczka, przekazanie fantów na licytację dla
niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Widawa.
Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 5. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
1.
Gminny
1. Zabezpiecze2020
-11 dzieci przebywało w pieczy zastępczej,
Ośrodek
nie środków na
-116 450,85 zł wyniosła odpłatność za pobyt dzieci w
Pomocy
pobyt dziecka w
pieczy zastępczej,
Społecznej w pieczy
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie monitorowali
rodziny korzystające ze świadczeń pomocy
Widawie,
zastępczej.
społecznej,
Komisariat 2. Prowadzenie
-organizowano w szkołach spotkania, pogadanki nt.
Policji,
monitoringu
Zagrożeń płynących z zażywania dopalaczy,
dzieci w
Placówki
narkotyków i innych środków uzależniających (różne
oświatowe, rodzinach
GKRPA w dotkniętych
tematy zajęć skierowanych do młodzieży szkolnej),
-organizowano konkursy i imprezy promujące życie
Widawie
sytuacją
Lp. Realizatorzy

Działania
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kryzysową.
3. Przeciwdziałanie
patologiom
społecznym, w
szczególności
uzależnienie od
alkoholu,
narkotyków,
dopalaczy,
nikotyny.

bez nałogów,
-organizowano działania zwiększające dostępność
terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób
uzależnionych i współuzależnionych (współpraca z
Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w
Łasku, finansowanie działalności Punktu
Konsultacyjno-Terapeutycznego w Widawie),
-stworzono możliwość korzystania przez dzieci i
rodziców z pomocy psychologicznej w Punkcie
Konsultacyjno-Terapeutycznym w Widawie,
-działalność świetlic wiejskich i przyszkolnych,
organizacja imprez integracyjnych w sołectwach,
-zakupiono różnorodny sprzęt sportowy do
wykorzystania przez młodzież w wolnym czasie (10
piłek do siatki i 10 piłek do nogi,
-zakup materiałów profilaktycznych-multimedialnych
na potrzeby uczniów (658 zł),
-zakupiono słodycze i inne artykuły spożywcze dla
dzieci uczestniczących w różnych imprezach
integracyjnych (550 zł),
-wynagrodzenie biegłych sądowych badających
osoby w zakresie uzależnienia od alkoholu (380 zł),
-15 rodzin korzystało z wsparcia asystenta rodziny,
brak rodziny wspierającej,
-zatrudnionych było 2 asystentów rodziny,
-organizacja konkursów promujących zdrowy tryb
życia,
-pedagogizacja rodziców podczas zebrań w szkołach,
-udostępnienie uczniom broszurek informujących o
negatywnych skutkach picia alkoholu i spożywania
środków psychoaktywnych.

Termin
Wskaźniki
realizacji
Cel szczegółowy 6. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinom.
1.
Gminny
1. Podnoszenie
2020
-pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek
kwalifikacji
w Widawie brali udział w szkoleniach, w okresie
Pomocy
zawodowych
pandemii szkolenia odbywały się online,
Społecznej w pracowników
-funkcjonariusze KP Widawa brali udział w
szkoleniach organizowanych przez KPP Łask,
Widawie,
pomagających
-udział dzielnicowych KP Widawa w szkoleniach
GKRPA,
rodzinie
Policja.
poprzez udział
dotyczących: prowadzenia procedury Niebieskiej
Karty oraz Sposobów pomocy osobom uzależnionym
w szkoleniach,
stażach,
od alkoholu oraz współuzależnionych,
seminariach i
-w GBP zrealizowano II edycję bezpłatnego kursu
komputerowego, który cieszył się dużym
warsztatach.
zainteresowaniem, w związku z ograniczoną liczbą
miejsc, część osób zainteresowanych skorzystała z
kursu jako wolni słuchacze,
-udział członków GKRPA oraz osób z nią
współpracujących w dwóch szkoleniach ,
-udział Dyrektorów szkoły w Chociwiu w zdalnym
seminarium warsztatowym organizowanym przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej WODN w Sieradzu na temat Zarządzania szkołą kształcącą zdalnie.
Lp. Realizatorzy

Działania
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