W zakresie celu strategicznego A zostały zrealizowane następujące działania:
Cel strategiczny A.
Zwiększenie wsparcia dla rodzin oraz zapewnienie odpowiedniej opieki nad rodziną
Cel operacyjny A.1
Pomoc rodzinom w wypełnianiu podstawowych funkcji
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Promocja pozytywnego
np. liczba imprez,
Gmina Lututów
wizerunku rodziny, w tym
festynów,
Zorganizowanie:
promocja zdrowego stylu życia l. materiałów promujących
- Rodzinnego Dnia Dziecka,
zdrowy styl życia, l.
- Warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych rekomendowanych
konkursów dla dzieci
przez PARPA,
i młodzieży o tematyce
- Diagnozy problemów alkoholowych,
prorodzinnej
- Kolonii profilaktycznych dla dzieci,
- Rajdu rowerowego,
- Spektaklu profilaktycznego
Gmina Sokolniki
Zorganizowano:
- zajęcia feryjne, wakacyjne w GOKSiT w Sokolnikach (wycieczki, warsztaty),
- Turniej Tańca dla dzieci,
- Turniej piłki siatkowej 35+,
- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży,
- Dzień Dziecka,
- zabawę mikołajkową dla dzieci z przedstawieniem teatralnym,
- rowerowy rajd rodzinny,
- „Dzień Wiosny”,
- „ Dzień Rodziny”.
Dofinansowano warsztaty wokalne dla dzieci z terenu gminy Sokolniki.
Szkoły powiatowe oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Lututowie:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Udział uczniów, nauczycieli w:
- Akcji pod nazwą: „Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie i życie” spotkanie
z funkcjonariuszem policji na temat przeciwdziałania agresji, bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej osób będących pod wpływem
środków odurzających i kierujących pojazdami. Spotkania dot. profilaktyki
uzależnień oraz zapobiegania i zwalczania demoralizacji wśród młodzieży.
Bezpieczeństwo w szkole, odpowiedzialność karna za czyny niedozwolone,

Wskaźniki

1 impreza
1 warsztat
1 diagnoza
1 kolonie
1 rajd
2 spektakle

7spotkań, 170 uczniów
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procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia a przede
wszystkim kultura wzajemnych relacji międzyludzkich, uczniowskich.
- Programie edukacyjnym „Znamię! Znam je?”(popularyzacja wiedzy nt.
profilaktyki i czynników ryzyka czerniaka skóry)
- akcji „Dzień Dawcy Szpiku!”,
- cyklu spotkań z dietetyczką z PCM w Wieruszowie
- spotkaniach z pielęgniarką szkolną nt. przewlekłych chorób wątroby
- spotkaniach z psychologami PPP w Wieruszowie nt. „Jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach życiowych?”
- konkursie PSSE „Profilaktyka AIDS i chorób przenoszonych droga płciową”

300 uczniów
6 uczniów
6 klas, 150 uczniów
29 uczniów
120 uczniów
98 uczniów wzięło udział
w eliminacjach
konkursowych

- wyjścia do Kliniki Trychologii i Kosmetologii SCIN CLINIC, wyjścia dot.
tematyki „Jak dbać o higienę skóry i jak chronić poszczególne jej typy oraz w jaki
sposób pielęgnować włosy”.
Udział uczniów w zabiegu lakierowania zębów
Tematykę zdrowego odżywiania ponoszono na godzinach wychowawczych.
Propagowanie wśród uczniów idei honorowego krwiodawstwa

udział 3 klas w sumie 69
osób

Opublikowanie na stronie internetowej szkoły artkułu uczennicy zmagającej się
z problemem anoreksji
Wspólna organizacja z PCM w Wieruszowie spotkania uczennic z klasy III
Technikum Logistycznego z położną
Zespól Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie
Udział w warsztatach nt.:
- Choroby AIDS i inne przenoszone drogą płciową – konkurs międzypowiatowy
- Wpływ nikotyny i innych używek na zdrowie i życie człowieka,
- Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?,
- „Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi”

1 artykuł

Udział w spotkaniach z:
- pielęgniarką z PCM- prelekcje nt. czerniaka – złośliwego nowotworu skóry
- psychologiem – warsztaty poświęcone uzależnieniom: używkom i dopalaczom oraz
uzależnieniom od internetu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Udział w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w
programach:

280 uczniów
ogółem 700 uczniów
33 uczniów

25 osób

12 uczniów
ok. 150 uczniów
60 uczniów
rodzice uczestniczący
w wywiadówce
100 uczniów
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„Ciąża bez alkoholu”,
„Skutki zdrowotne palenia w czasie ciąży”,
„Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej”,
„Profilaktyka raka szyjki macicy”

ok. 240 uczniów/
4 programy
profilaktyczne

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą o tematyce prorodzinnej:
- odpowiedzialne rodzicielstwo,
- funkcje rodziny,
- Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka.

ok. 180 uczniów/3 zajęcia

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce promującej zdrowy styl życia:
- Dzień walki z otyłością, zasady zdrowego odżywiania się.
- Jak radzić sobie ze stresem?
- Promowanie aktywności sportowej – Dzień sportu , udział uczniów w
różnorodnego typu zawodach sportowych na rożnych szczeblach
MGOPS w Wieruszowie
Zrealizowanie projektów socjalnych:
- „Piknik profilaktyczny-rodzinnie, trzeźwo, bezpiecznie”
- „Majówka na Prośnie”,
- „Warsztaty kulinarne,
- „Dzień sąsiada”,
- „Spotkanie Świąteczno-Mikołajowe”
GOPS w Sokolnikach
Zorganizowanie imprez tj.:
- Żegnamy zimę – witamy wiosnę – spacer dzieci i opiekunów
- Spacer po zdrowie – Seniorzy z kompasem po gminie Sokolniki
- Gminny Dzień Rodziny,
- Las bliżej nas-wycieczka dzieci do leśniczówki Koziołek,
- Wakacyjny piknik.
Zorganizowanie pogadanki „Wiem wszystko o szczepieniach” w ramach promocji
zdrowia
Ośrodki Pomocy Społecznej
Umieszczanie plakatów w widocznych miejscach. Udostępnianie ulotek.
Współpraca ze służbą zdrowia i placówkami oświatowymi. Prowadzenie
poradnictwa, w zależności od potrzeb, w trakcie przeprowadzania wywiadów
i w ośrodkach.

280 osób
20 osób
280 osób

5 projektów dla
mieszkańców Gminy
Wieruszów
229 osób

50 osób
15 osób
100dzieci
30 osób
200 osób
10 osób

GOPS
w Czastarach poradnictwo dla 62
rodziny
GOPS w Łubnicach - 59
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rodzin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie
Zorganizowanie w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia "XIV Powiatowego 1 festiwal
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu"
dla szkół podstawowych
z terenu powiatu, udział
łącznie 160 osób, w tym
10 szkół podstawowych
oraz 6 przedszkoli
PPIS w Wieruszowie na podsumowanie programów profilaktyki antynikotynowej
i chorób płuc, które są realizowane w szkołach naszego powiatu ogłosił:
- konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich rodziców pt. ”Świat jest piękny! Nie
pal!”
- konkurs na logo programu „Bieg po zdrowie”,
- konkurs dla uczniów szkoły podstawowej na okładkę do książki pt.: „Bliżej pasji,
dalej od nałogu”

3 konkursy
profilaktyczne
1 wystawa prac
konkursowych

Kolportaż materiałów edukacyjnych w postaci ulotek, broszur, plakatów,
poradników, itp. prowadzono podczas:
- bieżących kontroli sanitarnych obiektów,
- różnorodnych akcji profilaktycznych, które organizowano wśród uczniów oraz
lokalnego społeczeństwa.

- ponad 4000 sztuk
materiałów promujących
zdrowy styl życia

Przeprowadzenie akcji dot. bezpieczeństwa podczas zimowego
i letniego wypoczynku poprzez zamieszczenie informacji prozdrowotnych
w lokalnych mediach oraz organizację spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z zakresu:
- profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia
tytoniu i zażywania substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy,
- profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, choroby przenoszone przez kleszcze),
- promowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej,
- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających
zdrowiu lub życiu.

- 2 spotkania edukacyjne
dot. bezpieczeństwa
podczas zimowego
i letniego wypoczynku
objęły 110 osób
- 2 artykuły w lokalnej
prasie, których celem
było promowanie
bezpiecznego
wypoczynku,
- 2 informacje
profilaktyczne na stronie
internetowej Stacji
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promujące
bezpieczeństwo podczas
wypoczynku

Realizacja programów
i projektów na rzecz dziecka
i rodziny

np. l. programów,
l. projektów, w tym
w partnerstwie

Zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych dot.
profilaktyki uzależnień, w tym od dopalaczy

-2 spotkania dla
90 osób dot. profilaktyki
uzależnień.

Zorganizowanie warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dot. tematyki uzależnień
w tym dopalaczy dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadzone przez
kwalifikowanego terapeutę uzależnień. Warsztaty zorganizowane we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Wieruszowie.

4 warsztaty dla 110 osób

Działalność Punktu informacyjno-edukacyjnego dla młodzieży szkół podstawowych
obejmująca swym zakresem profilaktykę uzależnień, w tym od dopalaczy oraz
papierosów tradycyjnych i elektronicznych

2 punkty odwiedzone
przez 100 osób
1 informacja
profilaktyczne na stronie
internetowej PSSE
w Wieruszowie

Profilaktyka Odry w postaci artykułów w lokalnej prasie, informacji na stronie
internetowej stacji
Gmina Sokolniki
Realizacja projektów skierowanego dla dzieci i młodzieży w szkołach gminnych:
„Znam swoją historię” oraz „Patroni Roku”.
Prowadzono dla dzieci w GOKSiT w Sokolnikach grupy „Wiemy Więcej”.
Nieodpłatnie udostępniano sale na zajęcia i warsztaty prowadzone na rzecz dzieci i
rodziny przez GOPS w Sokolnikach.
Wzięto udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” - tj. przygotowano
przez GOKSiT paczki dla 2 rodzin oraz udostępniono bezpłatnie sale na organizację
Weekendu Cudów.
Zorganizowano zajęcia dla dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej.
MGOPS w Wieruszowie
Realizacja w ramach Organizowania Społeczności lokalnej projektów socjalnych

1 inf. na stronie

2 projekty

6 projektów

5

GOPS w Sokolnikach
Zorganizowano:
- warsztaty dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Matki – projekt socjalny
- warsztaty chodzi o rodzinę, chodzi o czytanie – projekt socjalny z BP,
- spotkanie o wychowaniu z psychologiem,
- Ciasteczkowo na gminnym Dniu dziecka.
Współorganizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz integracyjnych dla
dzieci z terenu gminy Sokolniki podczas wakacji letnich i ferii zimowych.
GOPS w Bolesławcu
Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bolesławiec na lata 2019-2021.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Wiosenna Gra Miejska – Kopernika Zabawy Przyjemne i Pożyteczne zorganizowana
pod hasłem „Z Kopernikiem przez Wieruszów”
Udział Szkoły w programie profilaktyki używania substancji psychotropowych pt.
„ARS, czyli jak dbać o miłość”, organizowanym przez Głównego Inspektora Sanit.
Zorganizowano szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie
Realizacja programów::
- programy profilaktyki antynikotynowej: „Czyste powietrze wokół nas”,
( w 22 placówkach typu przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy
wychowania przedszkolnego),
- „Bieg po zdrowie” (15 szkół podstawowych),
- program profilaktyki chorób płuc „Zadbaj o swoje płuca” realizowany był w 18
szkołach podstawowych
- organizację obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego Dnia bez
Tytoniu i Światowego Dnia Rzucania Palenia w formie spotkań edukacyjnych z
młodzieżą,
- opublikowanie informacji profilaktycznych na łamach lokalnych mediów oraz na
stronie internetowej PSSE w Wieruszowie.

20 dzieci
13 osób
10 osób
40 dzieci

1 program
ok. 140 osób
ok. 100 uczniów
15 certyfikatów
1 program, który
objął 508
przedszkolaków oraz 314
rodziców
1 program objął 275
uczniów oraz 264
rodziców
2 prelekcje dla 90
uczniów
2 informacje
profilaktyczne na stronie
internetowej PSSE
4artykuły w lokalnych
mediach
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Rozwój wsparcia
specjalistycznego dziecka
i rodziny, w tym praca
asystentów rodzinnych oraz
wsparcie w ramach zajęć
rozwijających uzdolnienia
i kompetencje społeczne dzieci

np. l. punktów poradnictwa,
l. asystentów rodziny, l.
grup wsparcia, l. zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci,
l. rodzin wspierających,
l. warsztatów rozwijających
kompetencje społeczne, l.
zajęć „Szkoła dla
rodziców”, l. porad
psychologiczno-

Realizacja Programu profilaktyki nadwagi i otyłości pt. "Trzymaj Formę"
w 22 szkołach.

1 program objął 1068
uczniów oraz 576
rodziców

Realizacja programu pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość?” (szkoły ponadpodstawowe)

1 program objął 126
uczniów

Realizacja "Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS" poprzez:
- zorganizowanie pogadanki profilaktycznej „Żyję z rozwagą!. AIDS to nie dla
mnie!”,
- publikację treści prozdrowotnych na łamach lokalnych mediów oraz na stronie
internetowej PSSE w Wieruszowie,
- kolportaż materiałów edukacyjnych

1 program objął 100 osób

Udział w Wojewódzkiej Kampanii Profilaktycznej "Dopalaczom mówimy
STOP-wybieramy zdrowie" w 8 szkołach podstawowych poprzez:
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i rodziców nt. dopalaczy,
- przeprowadzenie wizytacji w placówkach realizujących kampanię

1 Kampania objęła 500
uczniów oraz 390
rodziców

Realizacja profilaktycznego programu pt. „Znamię! Znam je?” realizowany w szkole
ponadpodstawowej poprzez przeprowadzenie przez szkoły warsztatów dla uczniów
nt. wirusowego zapalenia wątroby, przeprowadzenie wizytacji w placówce
realizującej program

1 program objął swym
zasięgiem 50 uczniów

Realizacja profilaktycznego programu pn.: „Podstępne WZW”, realizowany w 2
szkołach
Gmina Wieruszów
Zlecenie prowadzenia zajęć wychowawczo-czytelniczych dla dzieci MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej
Gmina Lututów
Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
Przeprowadzono porady psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Praca asystenta rodziny.
Gmina Galewice
Działalność grupy wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

1 program objął swym
zasięgiem 71 uczniów
- 25 dzieci, uczestników
zajęć
17 zajęć
40 porad
3 dzieci
1 grupa
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pedagogicznych dla
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Szkoły powiatowe
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
- Porady psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Dyżur psychologa w każdy czwartek (od 5 grudnia 2019 r.)

98 porad
8 uczniów

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Organizacja zajęć pozalekcyjnych - utworzenie kółek zainteresowań i zajęć
dodatkowych rozwijających umiejętności ucznia:
- kółko języka francuskiego
25 osób
- edukacja czytelniczo- medialna (2 grupy)
24 osób
- kółko historyczne
6 osób
- kółko dziennikarskie
10 osób
- Gazetka szkolna COPERNICUS
11 osób
- kółko PCK
27 osób
- zajęcia rekreacyjno - sportowe
50 osób
- zajęcia medialne LO TV
19
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zrealizowanie bezpośredniego szkolnego poradnictwa psychologicznopedagogicznego dla młodzieży – 1 punkt konsultacyjny z pedagogiem
Indywidualna psychologiczna pomoc uczniom – 1 punkt konsultacyjny
z psychologiem
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach (zajęcia z pedagogiem)
Przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje społeczne nt.: Sztuki
rozwiązywania konfliktów.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Zatrudnienie asystenta rodziny pracującego z rodzinami wytypowanymi przez
pracowników socjalnych.

19 uczniów
280 uczniów

125 uczniów
50 uczniów

MGOPS w Wieruszowie
- 1 asystent dla 12 rodzin,
GOPS w Czastarach 1 asystent dla 7 rodzin
liczących 18 dzieci;
GOPS w Łubnicach 1 asystent dla 14 rodzin
liczących 28 dzieci,
GOPS w Galewicach -
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1 asystent dla 9 rodzin
liczących 15 dzieci,
GOPS w Sokolnikach 1 asystent, 12 rodzin,
GOPS w Bolesławcu 1 asystent dla 7 rodzin,
MGOPS w Lututowie –
1asystent zatrudniony
przez 2 m-ce, 1 rodzina
z 3 dzieci
Zrealizowanie szeroko pojętego wspomagania rodzin, w których występują
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym pomoc
rodzinom w załatwianiu spraw urzędowych, organizowanie wsparcia materialnego
w postaci rzeczowej, współpraca z kuratorami, wychowawcami, pedagogami
szkolnymi, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
Ponadto GOPS w Sokolnikach zorganizował zajęcia percepcji wzrokowej i
sprawności manualnej w formie warsztatów koralikowych podczas wakacji letnich
oraz warsztaty umiejętności wychowawczych z psychologiem dla rodzin
korzystających ze wsparcia asystenta rodziny.
MGOPS w Wieruszowie prowadził porady psychologiczne dla podopiecznych, z
których skorzystało 20 osób
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
Prowadzenie wsparcia dla rodzin oraz poradnictwa psychologiczno –
pedagogicznego:
- Wspieranie rodziców małych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka- indywidualne konsultacje z psychologiem, logopedą, oligifrenopedagogiem,
neurologopedą, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, rehabilitantem i lekarzem.
- Terapia rodzin.
- „Trening umiejętności wychowawczych” (dla rodziców).
- realizacja rządowego programu „Za życiem”
- Prelekcje dla rodziców zastępczych: „Wypalenie zawodowe”
- porady i konsultacje z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczne
PCPR w Wieruszowie
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej w Wieruszowie prowadzącego
poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, socjalne i prawne dla osób i rodzin.

14 rodziców
2 rodziny (6 osób)
2 osoby
14 dzieci, 14 rodziców
15 osób
18 osób
1 Punkt, 368 porad,
w tym 149
pierwszorazowych, liczba
porad: prawnych – 183,
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psychologicznych – 133,
socjalnych – 52,
Działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem –
zlecenie zadania publicznego Caritas Diecezji Kaliskiej – w okresie od 1.01.2019r.
do 31.12.2019 r. Ośrodek świadczył pomoc dla osób w kryzysie. Miejsce realizacja
zadania – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów

Tworzenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego
i świetlic

Wsparcie finansowe rodziny

l. utworzonych placówek
opiekuńczowychowawczych,
l. świetlic

l. wypłaconych świadczeń
rodzinnych, l. rodzin
objętych wsparciem przez
GOPS- y

Gmina Wieruszów
Funkcjonowanie świetlic utworzonych w latach poprzednich.
Gmina Czastary
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, świetlicowych (2 świetlice)
w szczególności dla dzieci i młodzieży w:
- Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Radostowie Pierwszym w ramach
profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej.
- Kątach Walichnowskich w okresie zimowym tj. od I do IV i od X do XII
- Gminnym Klubie Sportowym w Czastarach
Gmina Łubnice
Działalność świetlic Wiejskich w miejscowościach:: Dzietrzkowice, Łubnice i
Kolonia Dzietrzkowice i Wójcinie, natomiast w miejscowości Wójcin działa
strzelnica pneumatyczna prowadzona przez LOK
Gmina Bolesławiec
Działalność świetlic socjoterapeutycznych (Świetlica w Bolesławcu z 3 filiami:
w Chróścinie, Mieleszynie i w Żdżarach)
Gmina Lututów
Działalność świetlic szkolnych
Gmina Sokolniki
Działalność Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w GOKSiT w Sokolnikach
MGOPS w Wieruszowie
Wypłacono świadczenia rodzinne.
Objęcie rodzin wsparciem finansowym- zasiłki z pomocy społecznej.
GOPS w Czastarach
Przyznawanie świadczeń w ramach pomocy społecznej.

min. 5 miejsc
noclegowych dla
mieszkańców powiatu
wieruszowskiego, kwota
przeznaczona na
realizację zadania
26.998,27 zł
4 świetlice

46 dzieci
25 dzieci
43 osoby
4 Świetlice Wiejskie
1 strzelnica
pneumatyczna
1 świetlica z 3 filiami
4 świetlice
1 świetlica/11 dzieci
22.328 świadczeń
rodzinnych
280 rodzin
167 rodzin, wydatkowano
21.0994 zł
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Wypłacane były :
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
posiłek
zasiłki celowe i naturze
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

17 osób
36 rodzin
67 osób
75 osób
15 osób

Wypłacane były świadczenia rodzinne :

Wydatkowano łącznie
1 382 143 zł

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
świadczenia rodzicielskie
zasiłki pielęgnacyjne
świadczenia pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
świadczenia alimentacyjne
zasiłek dla opiekuna
opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne

354 osoby
13 osób
65 osób
14 osób
2 osoby
38 osób
17 osób
3 osób
10 osób
13 osób

Wypłacane świadczenie wychowawcze 500+

Wypłacane świadczenie Dobry Start

735 osób z 455 rodzin,
łącznie 6985 świadczeń,
wydatkowano łącznie
3 522 979 zł
500 uczniów,
wydatkowano
155 020 zł

Wypłacane były stypendia szkolne

76 uczniów
wydatkowano
65 149,60 zł

Dostarczanie nieodpłatnie żywności najbardziej potrzebującym w całym
podprogramie 2018

432 osoby na wartość
122 397,80 zł łącznie 25
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ton żywności. Wydano
2040 paczek
Uiszczano koszt utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej

Uiszczano koszt utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka
Przyjęto wnioski i wydano Kartę Dużej Rodziny
GOPS w Łubnicach
Ogółem pomocą objęto:

6 dzieci z 4 rodzin
wydatkowano 19. 049,79
zł
3 dzieci z 1 rodziny
wydatkowano
52 728,72 zł
l. przyznanych kart 79
ogółem 103 rodziny
liczące 247 osób, łącznie
wydatkowano –
219. 625,64 zł

Wypłacane były:
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
posiłek
zasiłki celowe i w naturze

8 osób
10 osób
47 osób
38 osób

zapewnienie schronienia
odpłatność za pobyt w DPS
opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
usługi opiekuńcze
zdarzenie losowe- klęska żywiołowa

0 osób
3 osoby
6 osób
6 osób
0 osób

Wypłacone były następujące świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Wydatkowano
łącznie 1 454.469,92 zł

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
zasiłki pielęgnacyjne
świadczenia pielęgnacyjne
jedn. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
świadczenie alimentacyjne

350 osób
83 osoby
15 osób
28 osób
34 osoby
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zasiłek dla opiekuna
specjalny zasiłek opiekuńczy
opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne
świadczenie rodzicielskie
świadczenie „za życiem”

2 osoby
6 osób
17 osób
14 osób
11 osób
0 osób

Świadczenia wychowawcze – 500 +

Wypłacono 3.489.903,20
zł dla 729 osób

Program „Dobry Start”

Wypłacono 157.789,00 zł
dla 509 dzieci

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Wydatkowano 73.456 zł
dla 58 dzieci

Realizacja zadania Karta Dużej Rodziny
GOPS w Bolesławcu
Realizacja zadania zleconego z zakresu świadczeń rodzinnych.

106 Kart Dużej Rodziny

GOPS w Galewicach
Wypłacanie świadczeń rodzinnych
Wsparcie rodzin korzystających z pomocy GOPS
GOPS w Sokolnikach
Wypłata świadczeń rodzinnych.
Świadczenia w ramach pomocy społecznej

7474 wypłaconych
świadczeń,
l. wypłaconych
świadczeń z FA- 188
l. świadczeń
wypłaconych ze
świadczenia
wychowawczego – 6642
l. rodzin objętych
wsparciem GOPS - 70
12.291 wypłaconych
świadczeń
wsparcie 121rodzin (321
osób)
10.371 świadczeń – 358
rodzin
110 rodzin, w tym 279
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osób w rodzinach
MGOPS w Lututowie
Wypłacanie świadczeń rodzinnych
Liczba rodzin objętych wsparciem przez MGOPS
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Dożywianie w szkole
Wypłata zapomóg losowych
Inne (jakie?)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Udział w projekcie Szlachetna paczka
Udział uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w akcji WOŚP 2019wyrównanie szans w leczeniu noworodków

Cel operacyjny A.2
Kierunki
Promocja rodzinnej pieczy
zastępczej

Rozwój rodzinnej i
instytucjonalnej pieczy
zstępczej, w tym współpraca
z ośrodkiem adopcyjnym i
asystentami rodzinnymi

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej i systemu wsparcia dla młodzieży opuszczającej system pieczy zastępczej
- zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np. l. konferencji,
Rozdysponowanie ulotek promujących rodzinne formy pieczy zastępczej,
kampanii, spotkań,
- rozesłanie do wszystkich Parafii Dekanatu Lututowskiego, Bolesławieckiego oraz
materiałów informacyjnych Wieruszowskiego plakatów/ulotek informacyjnych na temat rodzicielstwa
zastępczego,
- rozesłanie od ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wieruszowskiego
ulotek i plakatów dotyczących rodzicielstwa zastępczego
l. rodzin zawodowych,
Powstanie nowych rodzin zastępczych
niezawodowych, l.
placówek opiekuńczowychowawczych,
Umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
l. rodzinnych domów
w Czastarach
dziecka,
Przeprowadzenie ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
w których uczestniczyli: asystenci rodziny, pracownicy socjalni, przedstawiciel

4469 świadczeń
119 rodzin objętych
wsparciem MGOPS
8 uczniów dożywianych
w szkole
2 uczniów otrzymało
zapomogi losowe
1 rodzina z powiatu
wieruszowskiego (4000
zł)
zebrano 3920 zł

Wskaźniki
ok. 150 ulotek
24 plakaty

ok. 140 ulotek i 7
plakatów
5 rodzin zastępczych
spokrewnionych
1 dziecko z terenu
powiatu
wieruszowskiego
92 oceny
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Wsparcie specjalistyczne dla
rodzin zastępczych

Wsparcie młodzieży
opuszczającej system rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy
zastępczej

Podnoszenie jakości wsparcia
rodzin zastępczych

l. grup wsparcia, l. porad
specjalistycznych, l.
szkoleń dla rodzin
zastępczych

l. opracowanych
programów
usamodzielnienia, l.
wypłaconych świadczeń, l.
mieszkań socjalnych, l.
mieszkań chronionych

l. koordynatorów, l.
wolontariuszy, l. szkoleń

Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej oraz pracownicy zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
Realizacja wsparcia psychologicznego.
Realizacja wsparcia pedagogicznego w godzinach pracy PCPR

18 porad
62 porady

Realizacja porad prawnych w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej
w Wieruszowie

8 rodzin zastępczych
objętych pomocą prawną

Zrealizowanie 2 szkoleń w tym jednego we współpracy z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Wieruszowie nt.:
-„Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić”- prelekcja dla rodziców
15 osób
zastępczych nt. wypalenia zawodowego i technik pozwalających go uniknąć,
- „Jak zaspokajać potrzeby dziecka, aby zapewnić mu stabilizację życiową” mające
na celu zwiększenie wiedzy rodziców zastępczych na temat sposobów zaspokajania
10 osób
potrzeb dziecka.
Opracowanie wspólnie z opiekunami usamodzielnienia i pełnoletnimi
6 programów
wychowankami pieczy zastępczej indywidualnych programów usamodzielnienia.
Wypłacenie świadczeń dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

3 świadczenia na
zagospodarowanie w
łącznej kwocie 4.801 zł
4 świadczenia na
usamodzielnienie
w wysokości 13.880 zł,
60 świadczeń na
kontynuowanie nauki
w łącznej kwocie
31.367,13 zł.

Wypłacenie świadczeń wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej:

21 świadczeń na
kontynuowanie nauki,
łącznie 11.046 zł,
1 świadczenie na
zagospodarowanie w
kwocie 1577 zł
2 koordynatorów

Zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
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Tworzenie lokalnych
programów rozwoju rodzinnej
pieczy zastępczej, w tym
projektów również z UE

Inne (jakie?)

Cel operacyjny A.3
Kierunki
Profilaktyka uzależnień

kadry rodzinnej pieczy
zastępczej

Podnoszenie kwalifikacji kadry pieczy zastępczej, poprzez udział
w szkoleniach i konferencjach

l. programów, l. rodzin
zastępczych biorących
udział w projektach

Realizacja trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018 – 2020
Złożenie wniosku Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z EFS. Projekt uzyskał dofinansowanie. Do realizacji
zaplanowano m.in.: korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej oraz organizację
trzech obozów wyjazdowych dla dzieci z pieczy zastępczej, rodziców zastępczych.
Wypłacanie rodzinom zastępczym oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym
typu rodzinnego oprócz świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9.06.2011r. świadczenia z Programu Rodzina 500+ oraz „Dobry
start”.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np. l. kampanii
Gmina Wieruszów
społecznych, spotkań,
Gmina dokonała zakupu usług polegających na prowadzeniu działań
materiałów
profilaktycznych w zakresie uzależnień adresowanych do uczniów i ich rodziców w
informacyjnych, artykułów szkołach na terenie Gminy (lekcje profilaktyczne dla dzieci, spotkania
prasowych
profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców, koncert profilaktyczny)
Gmina Sokolniki
Zorganizowano spotkania terapeutyczne ze wspólnotą AA i Al. Anon, warsztaty
profilaktyczne dla młodzieży, świadectwo alkoholika. Rozpropagowywano materiały
profilaktyczne (ulotki, broszury)

2 szkolenia,
2 konferencje,
4 pracowników
1 program

1 projekt

Dobry star t: - 39
świadczeń dla rodz zast.
na kwotę 11.700 zł i 18
świadczeń dla placówek
na kwotę 5.400 zł
500+ - 447 świadczeń
dla rodz. zast. na kwotę
220.089,64 zł i 266
świadczeń na kwotę
130.687,24 zł dla
placówek
Wskaźniki
36 lekcji dla uczniów
12 spotkań dla rodziców
1 koncert profilaktyczny
Udział ok. 800 uczniów
i 600 rodziców
5 spotkań o charakterze
profilaktycznym
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Gmina Galewice
Rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, do zmiany stylu życia we współpracy ze
specjalistami, przekazanie informacji o instytucjach udzielających pomocy w
zakresie uzależnienia od alkoholu, GOPS w Galewicach skierował 2 wnioski
o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu do GKRPA
(poza „NK”)
Szkoły powiatowe oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Lututowie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Udział uczniów w spotkaniach o różnej tematyce tj.:
- „Dopalacze jako groźne substancje chemiczne” – lekcje przeprowadzone w klasach
pierwszych. Realizacja na lekcjach chemii.
- cyberprzemocy, z p. Dariuszem Soborczykiem (MOPTUiW w Wieruszowie)
- zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień
- spotkaniu z policjantem nt. profilaktyki uzależnień oraz zapobieganiu i zwalczaniu
demoralizacji wśród młodzieży
- spotkaniu z aspirantem sztabowym klas 1 r i 1 d szkoły branżowej
Realizacja Kampanii Społecznej dot. projektu „Profilaktyczny program w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Umieszczanie plakatów, ulotek dotyczących działań profilaktycznych w gablotach,
na tablicach informacyjnych na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych oraz na
szkolnej stronie internetowej nt.
- Jak uchronić się przed infekcją?,
- Światowy Dzień Rzucania Palenia, „Papierosom powiedz NIE”
- Wirus HIV a choroba AIDS
Prowadzono zajęcia w zakresie działań profilaktycznych na lekcjach
wychowawczych:
-„Nie palę- jestem modny” ,
- „Palenie to obciach” ,
- „Zagrożenie e-papierosami”,
- „Nie biorę- jestem odpowiedzialny”,

2 wnioski skierowane do
GKRPA

400 uczniów (14 klas
pierwszych)
5 klas, 120 uczniów
2 klasy, 57 uczniów
30 uczniów
58 uczniów
3 klasy, 86 uczniów

Działania profilaktyczne
skierowane do
wszystkich uczniów
szkoły (ok. 150 osób)

ok 110 osób, uczniowie
klas I i II
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- „Wpływ nikotyny i innych używek na zdrowie i życie czlowieka”,
- „Stop – cyber - przemocy”,
- „Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?’
- „Żywienie i jego wpływ na zdrowie”
Zorganizowano pogadanki funkcjonariusza Policji na temat:
- „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” ,
- „Jestem bezpieczny, żyję zdrowo” ,
- „Bezpieczne zachowanie w szkole i poza szkołą”,
- „Cyber – przemoc, dopalacze używki i inne niebezpieczne zachowania”
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Udział w kampanii:
- „Reaguj na pomoc”

280 osób

Spotkania z pracownikiem PSSE w Wieruszowie i terapeutą uzależnień:
- Tytoń a choroby serca
- Uzależnienie od alkoholu, sygnały ostrzegawcze

60 osób
90 osób

Realizacja programu profilaktycznego:
- „ARS czyli jak dbać o miłość”
- „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

20 osób
65 osób

Zajęcia edukacyjne:
- każdy ma prawo żyć bez przemocy (przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna,
seksualna)
- mity dotyczące przemocy
- sposoby przerwania kręgu przemocy
- procedura niebieskiej karty, zadania zespołu interdyscyplinarnego
- funkcje rodziny- instytucje i organizacje wspomagające rodzinę
- gdzie szukać pomocy w sytuacjach psychologicznie trudnych
- trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym i sposoby ich przezwyciężania
- alkoholizm – jak sobie z nim radzić
- narkotyki i zagrożenia wirusem HIV
- mechanizm uzależnień. Alkohol, narkotyki, palenie papierosów i co dalej?
- wpływ używek na organizm człowieka
- dlaczego dopalacze są niebezpieczne

13 zajęć
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
30 osób
20 osób
20 osób
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- skutki zdrowotne palenia papierosów
- skutki zdrowotne spożywania napojów energetyzujących
MOPTUiW w Wieruszowie
Prowadzenie profilaktyki uzależnień dla uczniów i ich rodziców w n/w szkołach:
- Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie
- Szkoła podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie,
- Szkoła podstawowa przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wieruszowie,
- Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie,
- Szkoła podstawowa przy Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wieruszowie,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie,
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia w Lututowie,
- Szkoła podstawowa w Pieczyskach,
- Szkoła podstawowa w Wyszanowie,
- Szkoła podstawowa w Teklinowie,
- Szkoła podstawowa w Czastarach,
- Szkoła podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mieleszynie,
- Szkoła podstawowa w Galewicach,
- Szkoła podstawowa w Osieku.
Zajęcia dla uczniów odbywały się na lekcjach wychowawczych. Zajęcia dla rodziców
odbywały się jednogodzinnych spotkaniach przy okazji wywiadówek.
Przeprowadzenie badań ankietowych w w/w szkołach celem zbadania skali
zażywanych środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w przedziale
wiekowym 12-16 lat.
Przeprowadzenie profilaktyki wczesnej interwencji „FreD goes net", program jest
adresowany do osób w wieku 14 – 21 lat, którzy zostali odnotowani przez szkołę w
związku z używaniem alkoholu lub narkotyków. Na terenie województwa łódzkiego
jest 8 placówek, które realizują program „FreD goes net”, jednak od niedawna
Ośrodek jest dziewiątą placówką, która ma odpowiednie uprawnienia do realizacji
tego programu . 5 szkół powiatu wieruszowskiego zadeklarowało chęć współpracy w
realizacji programu. Również Ośrodek podpisał porozumienie z Sądem Rejonowym w
Wieluniu.
Kontakt z lokalnymi mediami w kontekście problematyki uzależnień poprzez:

20 osób
20 osób
Profilaktyka w szkołach
liczba zajęć dla
uczniów: 59
liczba zajęć dla
rodziców: 10
liczba uczniów: ok.
1200
liczba rodziców: ok.
900

badania ankietowe
liczba dzieci: 368
profilaktyka „FreD goes
net":
liczba grup: 1
liczba osób: 8

kontakt z mediami:
liczba artykułów
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- Artykuły w gazecie „Łącznik” oraz Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym
dotyczące problematyki uzależnień.
Prowadzenie strony internetowej www.moptuiw.wieruszow.pl , która określa
szczegółową działalność Ośrodka. Informując osoby zainteresowane o możliwości
terapii uzależnień i współuzależnienia. Strona ma również charakter informacyjny
i profilaktyczny poprzez możliwość zapoznania się z bieżącymi informacjami
dotyczącymi problemów społecznych.
MGOPS w Wieruszowie
Realizacja projektów:
- „W stronę rodziny” na, który składały się takie wydarzenia jak ”Dzień Sąsiada”,
Piknik Profilaktyczny -trzeźwo, zdrowo i sportowo”.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Umieszczanie w widocznych miejscach plakatów, ulotek i materiałów informacyjno
– edukacyjnych.
Prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie profilaktyki uzależnień
w siedzibach ops i w trakcie prowadzonych wywiadów środowiskowych
w zależności od potrzeb,

Motywowanie poszkodowanych osób do zgłaszania się na policję celem wszczęcia
postępowania w sprawie fizycznego i moralnego znęcania się nad rodziną.
Kierowanie do Specjalisty zatrudnionego w Punkcie konsultacyjny dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie.

Kierowanie do radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy.

w prasie: 6

1 projekt
100 osób

GOPS Sokolniki
100 egzemplarzy
(ulotki, broszury,
plakaty)
GOPS w Czastarach 14 osób,
GOPS w Łubnicach –
49 osób
GOPS Galewice – 2
wnioski skierowane do
GKRPA
GOPS w Czastarach -3
osoby, GOPS w
Łubnicach – 4 osoby
GOPS w Bolesławcu
zadanie Pełnomocnika
Wójta d.s.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
GOPS w Łubnicach –
19 osób
GOPS w Czastarach 12 osób
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GOPS w Łubnicach-16
osób
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zrealizowanie warsztatów „Uzależnienia”
PCPR w Wieruszowie
Umieszczanie w widocznych miejscach plakatów, ulotek i materiałów
informacyjnych.
Prowadzenie poradnictwa w biurze PCPR oraz w terenie przez koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej w zależności od potrzeb

Wsparcie specjalistyczne dla
dzieci i rodzin, w przypadku
przemocy i uzależnień, w tym
działalność gminnych komisji
rozwiązywania problemów
alkoholowych i MOPTUiW

np. l liczba grup wsparcia,
grup samopomocowych, l.
sprawców przemocy
biorących udział w w/w
programach, l. osób
skierowanych na leczenie l.
osób biorących udział w
terapii indywidualnej
i grupowej, l. porad
specjalistycznych, l.
prowadzonych procedur
„Niebieska Karta”

Gmina Wieruszów
Gmina dokonała zakupu usług polegających na prowadzeniu:
1) warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych –
mieszkańców gminy Wieruszów
2) Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób nadużywających środków
psychoaktywnych – mieszkańców gminy Wieruszów
3) dyżurów interwencyjno-wspierających dla mieszkańców gminy Wieruszów
4) warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców
gminy Wieruszów
5) Centrum wsparcia psychologicznego dla osób z problemem przemocy w
rodzinie
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach
działalności komisji odbywały się rozmowy motywujące do podjęcia terapii. W kilku
przypadkach skierowano wniosek do Sądu o nałożenie leczenia odwykowego.
Dokonano kontroli punktów zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych na
terenie gminy Wieruszów.

56 osób
2 koordynatorów
rodzinnej pieczy
zastępczej
wspierających 32
rodziny zastępcze oraz
2 placówki opiekuńczowychowawcze typu
rodzinnego oraz
10 rodzin zastępczych
i 1 placówka wspierana
przez ORPZ

3 grupy warsztatowe/
18 os.
45 konsultacji
168 godz. dyżurów
4 grupy/30os.
40 indywidualnych sesji
terapeutycznych
60 porad/konsultacji
24 posiedzenia komisji
12 wniosków do Sądu o
nałożenie leczenia,
Kontrola 60 punktów
sprzedaży napojów
alkoholowych
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Udział uczniów w:
– programie realizowanym przez MOPTUiW „FreD Goes Net”,
- spotkaniu z terapeutą Dariuszem Soborczykiem z MOPTUiW, rozmowa dot.
radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jakie są związane ze zjawiskiem
cyberprzemocy
- korzystanie ze wsparcia psychologów PPP
MGOPS w Wieruszowie
Bieżąca współpraca MGOPS- u KPP w Wieruszowie, z pedagogami szkolnymi, z
kuratorami społecznymi i zawodowymi, z terapeutami w celu realizacji programu
zmierzającego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Realizacja procedury „Niebieskie Karty”. 15„NK” założonych przez policję, w tym
14 przez KPP Wieruszów, 1 przez KPP spoza powiatu wieruszowskiego

GOPS w Czastarach
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego polegająca na organizowaniu spotkań
mających na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą

Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”

ok. 30 uczniów

22 prowadzone
procedury,
Założone ”NK” przez
MGOPS – 0, KPP - 15
4 posiedzenia ZI,
16 spotkań grup
roboczych
6 prowadzonych
procedur „NK”,
5 zakończonych „NK,
założonych „NK” - 0

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

terapeuta prowadził
pracę z 1 ofiarą, oraz
2 sprawcami przemocy

Kierowano osoby do specjalisty ds. terapii uzależnień zatrudnionego do obsługi
Punktu Konsultacyjnego

spotkanie z kobietami –
10 osób

Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

1 rodzina

Kierowano osoby uzależnione i współuzależnione do Specjalisty ds. uzależnień
zatrudnionego do obsługi Punktu Konsultacyjnego

3 osoby
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Skierowano wnioski do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

0

Wystąpienie o wydanie opinii do psychiatry i psychologa w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu

3 osoby

Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego w ośrodkach
leczenia uzależnień w Wieruszowie i w Wieluniu
GOPS w Łubnicach
Proponowanie udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

2 osoby

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego polegająca na organizowaniu spotkań z
ofiarami przemocy i ich sprawcami celem pomocy osobom dotkniętych przemocą.

6 posiedzeń

Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

l. założonych „NK” 0,
1. prowadzonych
procedur „NK”-4,

Kierowanie osób do Specjalisty zatrudnionego w Punkcie konsultacyjnym dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, oraz ofiar przemocy w rodzinie.

8 rodzin, 20 osób

Kierowanie do Poradni w Wieruszowie.

3 rodziny, 7 dzieci

Zorganizowanie leczenia odwykowego.

10 osób

Wystąpienie o wydanie opinii do psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu
Motywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego
GOPS w Bolesławcu
Działalność Gminnej Komisji Alkoholowej należy do Pełnomocnika Wójta d.s.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie zmniejszenia zjawiska
przemocy w rodzinie.

3 osoby

GOPS w Galewicach
Działalność Zespołów Interdyscyplinarnych, Grup Roboczych

2 osoby lecz
odmówiono

9 osób
l. prowadzonych „NK” 5,
l. założonych „NK”
przez GOPS - 2

4 spotkania ZI,
powołano 11 GR,
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Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”

GOPS w Sokolnikach
Prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”
Wsparcie dla osób i rodzin w Punkcie Konsultacyjnym
MGOPS w Lututowie
Prowadzenie procedury „Niebieska Karta”

3 wnioski skierowano
do GKRPA
prowadzono 14
procedur „NK”,
założono 4 „NK”
8 prowadzonych
procedury „NK”,
3 założone „NK”
0 założonych „NK”,
4 prowadzone procedury
„NK”

Liczba osób biorących udział w terapii indywidualnej
MOPTUiM w Wieruszowie
Realizacja świadczeń zdrowotnych w formie terapii uzależnień
i współuzależnienia, refundowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Prowadzenie poradni leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych tj.
alkoholizm, narkomania, lekomania i inne oraz uzależnień behawioralnych
dotyczących hazardu, internetu, pracoholizmu i innych.
- Prowadzenie terapii współuzależnienia, adresowanej do rodzin osób uzależnionych
- Leczenie uzależnień i współuzależnienia (prowadzone w formie psychoterapii
indywidualnej i grupowej tworzącej całość programu terapeutycznego).

4 osoby

Przeprowadzenie grupowych warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych – mieszkańców gminy Wieruszów.

3 grupy warsztatowe,
18 uczestników,

Działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób nadużywających
środków psychoaktywnych – mieszkańców gminy Wieruszów. W ramach Punktu
udzielano porad m.in.: o charakterze motywującym do terapii.

1 punkt, 450 konsultacji

Przeprowadzenie dyżurów interwencyjno-wspierających dla mieszkańców gminy
Wieruszów. Dyżury o charakterze interwencyjnym skierowane do osób, które
aktualnie doświadczają skutków uzależnienia i z różnych przyczyn nie są
zmotywowane do leczenia. Z dyżurów szczególnie korzystają dzieci i młodzież 9co

42 dyżury, 176 osób
przyjętych

184 pacjentów,
184 osób biorących
udział w terapii
indywidualnej,
2 grupy terapeutyczne,
26 osób biorących
udział w terapii
grupowej
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poszerza ofertę Ośrodka, gdyż na podstawie kontraktu z NFZ realizowane są
świadczenia zdrowotne tylko dla osób dorosłych).
Zorganizowanie warsztatów psychologicznych „Ja też potrafię” dla dzieci
i młodzieży – mieszkańców gminy Wieruszów. Udział dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
Praca w grupach.

4 grupy, 24 uczestników

Centrum wsparcia psychologicznego dla osób z problemem przemocy w rodzinie.
- Podjęcie działania skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Oddziaływanie psychologiczne w ramach Centrum adresowane jest do osób
doznających przemocy, jak również do sprawców. Prowadzenie indywidualnych sesji
terapeutycznych.

40 indywidualnych sesji
terapeutycznych
60 porad/konsultacji

Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień dla mieszkańców gminy
Sokolniki.
- Wydelegowanie specjalisty psychoterapii uzależnień do prowadzenia Punktu
Konsultacyjnego ds. uzależnień . Zgłaszały się osoby z problemem alkoholowym,
osoby nadużywające alkoholu jak i członkowie rodzin. Porad udzielano osobom po
leczeniu oraz przed leczeniem odwykowym w celu wzbudzenia motywacji do
leczenia. Po pomoc zgłaszały się ofiary oraz sprawcy przemocy domowej.

częstotliwość dyżurów:
2 godz. w tygodniu,
6 konsultacji

Współpraca z grupą Anonimowych Alkoholików pn. „Prosna”, poprzez udostepnienie
pomieszczenia Ośrodka do spotkań w/w grupy samopomocowej. Współpraca ma
również charakter terapeutyczny.

częstotliwość spotkań
raz w tygodniu,

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pracownik Ośrodka będąc członkiem GKRPA na bieżąco motywuje do podjęcia
terapii zgłoszone osoby na posiedzeniu Komisji.

częstotliwość
uczestnictwa w Komisji:
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Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Wieruszowie.

21 spotkań grupy
roboczej Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
„NK”
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Realizacja programów
i projektów przeciwdziałania
przemocy, w tym programów
profilaktycznych

np. l. programów, w tym
we współpracy, l. osób
biorących w projektach

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
W ramach programu policjanci uczestniczyli w spotkaniach gminnych zespołów
interdyscyplinarnych, odwiedzali osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie oraz
udzielali im wsparcia. W ramach wymiany informacji utrzymywali stały kontakt
z ośrodkami pomocy społecznej i PCPR.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Przeprowadzono:
- Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki
uzależnień
- poradnictwa i konsultacje dla dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych
- zajęcia warsztatowe dla uczniów nt.
„Rozwiązywanie konfliktu klasowego”,
„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami”,
„Dojrzewanie społeczne i emocjonalne. Rozwiązywanie konfliktów”,
„Metody konstruktywnego wyrażania emocji”,
„Bezpieczeństwo w sieci”
PCPR w Wieruszowie
Zrealizowanie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego w ramach PCPR/PIK:
- z zakresu problematyki uzależnień i współuzależnienia,
- z zakresu przemocy domowej.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Informowanie o całodobowej, bezpłatnej infolinii dla dzieci, młodzieży i opiekunów
(800 080 222)
Udział w spotkaniach w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.
Udostępniono adres mailowy tzw. Anonimową skrzynkę, na który można nadsyłać
informacje dot. niepokojów związanych z zagrożeniami dot. bezpieczeństwa uczniów
w szkole i w domu (zalecenia Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z
siedzibą w Sieradzu).
Zorganizowano apel szkolny poświęcony tragicznemu wypadkowi. Apel przeciw
przemocy.
Gmina Galewice
Udział dzieci w koncercie profilaktycznym
Gmina Czastary
Dla uczniów szkół z Parcic, Radostowa Pierwszego i Czastary oraz dla dzieci z
Publicznego Przedszkola w Czastarach z oddziałami przedszkolnymi i dla dzieci z
GOK-u realizowano programy profilaktyczne dot. przeciwdziałania uzależnieniom
oraz przemocy.

l. sprawców przemocy –
43
l. założonych „NK”- 43

4 osoby
15 osób
17 osób
58 osób
19 osób
10 osób
30 osób

6 porad
12 porad

80 uczniów

150 uczniów
50 uczestników
675 dzieci, 210
rodziców oraz 6
nauczycieli
Łącznie wydatkowano
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na ten cel 7 857,00 zł
Zrealizowano 10
programów
Gmina Łubnice
Dla uczniów szkół z Łubnic, Dzietrzkowic i Wójcina realizowano programy
profilaktyczne dot. przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy.

Ośrodki Pomocy Społecznej
Realizacja Gminnych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
programów profilaktycznych dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy,
w ramach których realizowano m.in. konkursy, szkolenia dla nauczycieli i rodziców,
nt. narkomanii wśród młodzieży i skutków używania narkotyków i dopalaczy.

362 dzieci i 12
nauczycieli, łącznie
wydatkowano kwotę
6.233,94 zł
(zrealizowano 11
spektakli oraz
warsztatów i 4
konkursy)
7 Gminnych Programów
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

Dla uczniów Szkół podstawowych w Parcicach, Radostowie Pierwszym i Czastarach
oraz dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Czastarach z oddziałami przedszkolnymi
realizowane były programy profilaktyczne dot. przeciwdziałania uzależnieniom i
przemocy

GOPS w Czastarach 675 dzieci/210
rodziców, 6 nauczycieli
Łącznie wydatkowano
na ten cel 7 857,00 zł

MGOPS w Wieruszowie zrealizował projekt „W stronę rodziny”.

100 uczestników
projektu

GOPS w Sokolnikach zrealizował konkurs plastyczny „Rodzina-trzymamy się
razem” i bezpłatną pomoc psychologiczną
Komenda Powiatowa Policji
KPP Wieruszów w 2019 roku realizowała zadania wynikające z Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2020”. W ramach Programu
m.in.: przeprowadzano spotkania z funkcjonariuszami policji w szkołach

27 dzieci
28 osób

PCPR w Wieruszowie
Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wieruszowskim na lata 2017-2022

1 program
2000 uczestników
57 spotkań
1 program
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Podnoszenie kwalifikacji osób
zajmujących się wsparciem osób
zagrożonych, dotkniętych
przemocą domową,
uzależnieniem

np. l. szkoleń, konferencji i
spotkań

Szkoły powiatowe :
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Bieżące korzystanie z publikacji internetowych, czasopism, książek, wymiana
doświadczeń z terapeutą uzależnień, wspieranie nauczycieli przez pracowników PPP
w Wieruszowie, udział w grupie wsparcia dla pedagogów szkolnych w PPP.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Szkolenie Rady Pedagogicznej cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze pn. „Szkoda
Ciebie na takie patoklimaty” – walizka edukacyjna
Gmina Wieruszów
Gmina udzieliła wsparcia finansowego dla SP ZOZ MOPTUiW, z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka.
Zakres tematyczny obejmował zagadnienia z zakresu problematyki przemocy w
rodzinie, terapii uzależnienia i współuzależnienia oraz profilaktyki uzależnień
Ośrodki pomocy społecznej
Udział w szkoleniach i konferencjach m.in.: z zakresu przemocy w rodzinie.

1 szkolenie
26 nauczycieli

5 szkoleń
3 pracowników
łącznie 14 szkoleń tj.:
MGOPS
w Wieruszowie1 cykl szkoleniowy
w Studium
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie 1 osoba
MGOPS w Lututowie 4 szkolenia
GOPS w Sokolnikach 2 szkolenia m.in.:
Skuteczna realizacja
niebieskiej karty” – os
GOPS
w Czastarach – 3
szkolenia/ 2
pracowników
GOPS w Galewicach 1 spotkanie z
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uczestnikami wspólnoty
AA – 1 osoba,
1 koncert
profilaktyczny-1 osoba
GOPS w Bolesławcu –
brak udziału w
szkoleniach
GOPS w Łubnicach –
2 szkolenia nt.:
„Leczenie odwykowe.
Przymusowe leczenieczy jest przymusowe?”,
„Wysłane do sądu i co
dalej…? Rozterki
Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych”- udział
2 osób
MOPTUiM w Wieruszowie
Udział w następujących formach podnoszących kompetencje zawodowe:
- „Psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa w leczeniu osób uzależnionych
- „ Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii
psychologicznej dziecka”
- „Terapia par”
- „Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i internetu – diagnoza i pomoc
psychologiczna”
- „Superwizja”
Komenda Powiatowa Policji
Udział funkcjonariuszy w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego

PCPR w Wieruszowie:
- udział w szkoleniach:
1) „Udzielanie pomocy osobom będącym ofiarami handlu ludźmi’,
2) „Cyberprzestrzeń jako współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży. Rola rodziców
i opiekunów w zapewnieniu bezpieczeństwa”

5 szkoleń
1 pracownik
1 pracownik
1 pracownik
1 pracownik
2 pracowników
- 4 szkolenia
- 43 przeszkolonych
funkcjonariuszy –

2 szkolenia/3 osoby
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Inne (jakie?)

Cel operacyjny A. 4
Kierunki
Rozwój wsparcia
specjalistycznego i
opiekuńczego dla osób starszych

- udział w Konferencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (podczas
konferencji poruszano tematykę m.in.; cyberprzemocy, zażywania dopalaczy)
PCPR w Wieruszowie
Diagnoza potrzeb w zakresie chętnych do udziału w programach korekcyjno –
edukacyjnych, celem pozyskania środków na realizację w/w programów
Poprawa jakości życia osób starszych
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np. l. usług opiekuńczych,
Ośrodki pomocy społecznej
l. grup samopomocowych,
Zrealizowanie usług opiekuńczych, poprzez pomoc w zaspokajaniu codziennych
l. kół zainteresowań,
potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-sanitarną, przyrządzanie posiłków,
l. dostępnych specjalistów
aktywizację w wymiarze społecznym i osobistym.
z zakresu medycyny,
l. wolontariuszy

GOPS w Czastarach (nie realizował usług opiekuńczych)

1 konferencja/2 osoby
zapytania m.in.: do
ośrodków pomocy
społecznej
Wskaźniki
MGOPS
w Wieruszowie –
34 osoby - usługi
opiekuńcze, w tym
6 osób - projekt „CUS”,
15 opiekunek, w tym
3 opiekunki z CUS
GOPS
w Łubnicach - 6 osób
wydatkowano 28 890 zł,
6 opiekunek (um.zlec)
GOPS w Bolesławcu8 osób korzystających,
3 opiekunki
GOPS w Sokolnikach –
16 osób, 6 opiekunek
(3 um.o prace/3 um.zlec),
GOPS w Lututowie –
7 osób/ 1 opiekunka
GOPS w Galewicach 12 osób korzystających
z usług opiekuńczych,
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2665 realizowanych
świadczeń usług
opiekuńczych,
5 opiekunek
Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie
W PCM nie ma poradni geriatrycznej.
Pacjenci w wieku powyżej 65 roku mogą korzystać z poradni i przebywać w
oddziałach szpitalnych na zasadach ogólnych.:

Rozwój instytucjonalnego
wsparcia osób starszych

np.: l. liczba rodzinnych
domów pomocy społecznej,
l. dziennych domów
pobytu, l. klubów seniora

Gmina Łubnice
Dalsza działalność utworzonego pod koniec roku 2014 Klubu Seniora „50 +”. Na
terenie gminy nie istnieje środowiskowy dom samopomocowy, rodzinny dom
pomocy, ani też dzienny dom pobytu.
Gmina Sokolniki
Działalność Klubu Seniora przy GOSiT w Sokolnikach, spotkania odbywają się co
tydzień
Gmina Czastary
Działalność Klubu Seniora przy GOK w Czastarach.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i
Chróścinie (uczestnikiem była 1 osoba z gminy Czastary).
Gmina Galewice
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i
Chróścinie
Gmina Bolesławiec
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i
Chróścinie
Gmina Lututów/MGOPS w Lututowie
Uruchomienie w ramach projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych
w powiecie wieruszowskim” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WŁ
Dziennego Domu Pomocy w Hucie. Dom zapewnia 15 miejsc dla osób
niesamodzielnych. W Domu świadczone są usługi opiekuńcze oraz wsparcie
specjalistów: psychologa, masażysty, terapeuty zajęciowego. Podopieczni mają
zapewniony transport do DDP oraz posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

W ZOL opieką objętych
było 100 osób,
w hospicjum
domowym-25 osób,
w dziale rehabilitacji –
198 osób
1 Klub Seniora

1 Klub Seniora

1 Klub Seniora
1 ŚDS
1 ŚDS
1 ŚDS
1 DDP, 1 opiekun
domu, 3 opiekunów, 3
specjalistów: psycholog,
terapeuta zajęciowy,
masażysta, 24
podopiecznych w ciągu
roku
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Ośrodki Pomocy Społecznej
Kierowanie do domów pomocy społecznej

Realizacja programów
i projektów na rzecz osób
starszych, w tym działalność
Uniwersytetu III Wieku

np.: l. projektów, l. osób
biorących w nich udział

Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie
Współpraca z fundacją TZMO „Wyjdę ze szpitala i co dalej? Damy radę”, w ramach
której pacjenci oddziałów wyposażani są w materiały edukacyjne dot. sprawowania
opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Gmina Wieruszów
Działalność Uniwersytetu III Wieku
Gmina Sokolniki
Spotkania członków PZERiI w GOKSiT w Sokolnikach, organizacja bali dla
emerytów i rencistów, coroczne spotkanie noworoczne dla emerytów, rencistów i
ludzi samotnych, bezpłatne udostępnianie sal na warsztaty realizowane dla seniorów
prze GOPS w Sokolnikach.
GOPS w Sokolnikach
Zorganizowano:
- zajęcia w ramach praw konsumenta – spotkanie z Rzecznikiem praw konsumenta,
- spotkanie ze strażakiem z PSP W-ów,
- spotkanie informacyjne (policjant, prawnik, strażak),
- spotkanie z dietetykiem,
Oparcowano Informator świadomego seniora.
Zorganizowano badanie słuchu w ramach projektu socjalnego ABC świadomego
seniora.
Pomoc żywnościowa dla osób starszych - POPŻ
Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie
Realizacja projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie
wieruszowskim”. W ramach projektu PCPR w Wieruszowie zrealizowało usługi
wspierające dla opiekunów faktycznych- grupowe poradnictwo specjalistyczne tj.
kurs I pomocy przedmedycznej, szkolenie warsztatowe z psychologiem, szkolenie
warsztatowe z pedagogiem
Złożenie wniosku Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej” w ramach

GOPS
w Łubnicach - 3 osoby
Wydatkowana kwota
87.078 zł ,
GOPS w Czastarach –
w 2019 r. umieszczono
1 osobę w DPS

1 Uniwersytet III Wieku

15 osób
100 osób
20 osób
15 osób
60 sztuk
14 osób
150 osób
1 projekt, 1 kurs, 2
szkolenia warsztatowe,
5 spotkań, 25 godzin

1 projekt
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Inne (jakie?)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego z EFS. Projekt uzyskał dofinansowanie. Okres realizacji:
1.06.2020 r. – 31.05.2023 r. Jest to projekt partnerski. Partnerzy Powiat
Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie – partner wiodący, który będzie koordynował
projektem oraz realizował wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej oraz rodzin
zastępczych (zadania: 3 obozy terapeutyczne dla dzieci
z pieczy, rodziców zastępczych, korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej), Gmina
Wieruszów/MGOPS w Wieruszowie, zadanie: sąsiedzkie usługi opiekuńcze, Gmina
Lututów/MGOPS w Lututowie, zadanie: prowadzenie usług opiekuńczych w
Dziennym Domu Pomocy (zwiększenie miejsc do 25), SI KOS, zadanie: prowadzenie
mieszkalnictwa wspomaganego tj. zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach
treningowych z 3 do 4 oraz miejsc w mieszkaniach wspieranych z 6 do 7, TPD OM
w Wieruszowie, zadania: prowadzenie usług asystenckich tj. zwiększenie liczby
zatrudnionych asystentów z 10 do 11, utworzenie Klubu „Być Razem” z 25
miejscami. Klub działał będzie 80 godz. miesięcznie. Odbywać się w nim będą m.in.;
zajęcia z arteterapii, poradnictwo specjalistyczne, organizowane będą zajęcia
wyjazdowe: wypady na basen, wycieczki.
Ośrodki Pomocy Społecznej
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej dla osób starszych m.in.: zasiłków
okresowych, celowych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
pomocy żywnościowej, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Realizacja zajęć edukacyjnych z młodzieżą – Człowiek sędziwy w rodzinie

partnerski/planowane
wsparcie 156 osób tj. 84
os. niesamodzielnych,
40 os. zagr. wykl. społ –
dzieci z pieczy zast.,
oraz 32 osób z otoczenia
grup docelowych m.in.;
opiekunowie os.
niesamodzielnych,
rodzice zastępczy,
kwota dofinansowania:
5 391 439,19 zł
koszt całkowity;
6 343 196,52 zł

GOPS w Łubnicach 23 osoby, koszt
72.963,93 zł
60 uczniów, 2 zajęcia
edukacyjne

W zakresie celu strategicznego B zostały zrealizowane następujące działania:
Cel strategiczny B.
Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa
Cel operacyjny B. 1
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Udzielanie pomocy w
np. l. osób objętych
Przeprowadzenie pośrednictwa pracy - pomoc w znalezieniu pracy bezrobotnym
znalezieniu pracy bezrobotnym i pomocą
i poszukującym pracy.
poszukującym pracy
w ramach: pośrednictwa
pracy, poradnictwa
zawodowego, informacji
Zrealizowanie poradnictwa zawodowego – pomoc poprzez porady:

Wskaźniki
1.407 ofert pracy,
w tym: 319 oferty pracy
subsydiowanej
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zawodowej

- indywidualne,
- grupowe,
- poradnictwo zawodowe,
- informację zawodową,

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych poprzez
organizację różnych form
wsparcia wynikających z ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

np. l. osób objętych
pomocą
w ramach: staży, prac
interwencyjnych, robot
publicznych, szkoleń,
refundacji stanowiska pracy

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez organizację usług i instrumentów
rynku pracy:
1) staże, w tym

Inicjowanie oraz organizowanie
kontaktów bezrobotnych z
pracodawcami

np.: l. zorganizowanych
giełd pracy, targów pracy;
l. osób biorących udział w
w/w formach wsparcia
np.: l. materiałów
informacyjnych, spotkań
informacyjnych

Upowszechnienie informacji
o usługach i instrumentach
rynku pracy oferowanych przez
PUP
Inne (jakie?)

Cel operacyjny B.2

a) bon stażowy
2) prace interwencyjne,
3) roboty publiczne,
4) szkolenia, w tym:
a) w ramach bonu szkoleniowego
5) refundację stanowiska pracy,
6) dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
7) prace społecznie użyteczne
8) bony na zasiedlenie
9) bon zatrudnieniowy
Zorganizowanie giełd pracy.

Promocja usług i instrumentów rynku pracy poprzez umieszczanie informacji na
stronie internetowej urzędu pracy: www.pup.wieruszow.pl oraz na tablicach
informacyjnych i na ekranie multimedialnym w siedzibie urzędu
Krajowy Fundusz Szkoleniowy- kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawców:
- szkolenia/kursy,
- egzaminy zawodowe,
- badania lekarskie

343 osoby, w tym 11ON
60 osób, w tym 1ON
375 osób,
131 osób, w tym 4 ON
(informacja grupowa
zawodowa)
240 osób, w tym 8 ON
2 osoby
35 osób, w tym 3 ON
3 osoby
16 osób
13 osób
38 osób
74 osoby
21 osób, w tym 3 ON
39 osób
1 osoba
4 giełdy pracy / udział
22 osób bezrobotnych
37 miejsc pracy
Informacje w cyklu
ciągłym

143 pracowników
3 pracowników
7 pracowników

Promocja przedsiębiorczości
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Kierunki
Propagowanie idei
przedsiębiorczości wśród osób
bezrobotnych
Organizacja szkoleń

Udzielanie podmiotom
gospodarczym wsparcia
finansowego, w związku
z tworzeniem nowych miejsc
pracy dla osób pozostających
bez zatrudnienia.

Nazwa wskaźnika
np. l. osób korzystających
ze wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej
np.: l. szkoleń z zakresu
ABC działalności
gospodarczej,
l. osób korzystających z
w/w szkoleń

Sposób realizacji
Przyznano dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Wskaźniki
74 osoby

Zorganizowano kursy i szkolenia:
- operator programista,
- kurs kwalifikacji wstępnej kat. C,
- kurs prawa jazdy kat. CE + kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
- kurs operatora koparko ładowarki,
- trener personalny PROGOLD
- kurs prawa jazdy kat. CE
- obsługa wózków jezdniowych
- kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135
- kurs prawa jazdy kat. C i CE
- kurs operatora koparki jednonaczyniowej
- kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III do masy całkowitej
- kurs prawa jazdy kat. D
Wsparcie przyznane w formie:
- prac interwencyjnych,
- robót publicznych,

kursy/szkolenia – 16
osób, w tym: 13 osób
w ramach bonu
szkoleniowego

np.: l. podmiotów
korzystających ze wsparcia
finansowego,
l. nowych miejsc pracy
1.
Zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
2.

29 podmiotów / 35 osób
3 podmioty / 3 osoby
20 podmiotów/38 osób

Inne (jakie?)
Cel operacyjny B.3
Kierunki
Organizowanie miejsc
aktywizacji zawodowej dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Dostosowanie kierunków
kształcenia
w powiecie do potrzeb
lokalnego rynku pracy

Współpraca z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywizacji zawodowej
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np.: l. osób objętych
Zrealizowanie prac społecznie użytecznych na podstawie porozumienia zawartego
wsparciem, w tym w
między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne są wykonywane.
ramach prac społecznoużytecznych
np.: l. liczba nowych
------kierunków kształcenia

Wskaźniki
21 osób

------
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Inne (jakie?)
Cel operacyjny B.4
Kierunki
Opracowanie i promowanie
projektów

Tworzenie miejsc pracy
i aktywizacji zawodowej,
w ramach projektów

Opracowanie i realizacja projektów służących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym współfinansowanych
z funduszy zewnętrznych
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
np. l. realizowanych
1. Zrealizowanie zadań w ramach środków:
projektów, l. osób objętych 2. 1.Funduszu Pracy (z wyłączeniem środków EFS) – na finansowanie programów na
1.047.186,23 zł,
pomocą w ramach projektów rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej,
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany
1.274.957,35 zł,
z EFS,
3. Regionalny Program Operacyjnego 2014-2020, współfinansowany z EFS
873.626,92 zł,
4. Rezerwa Ministra – środki na realizacją Programu aktywizacji zawodowej osób
19.800,00 zł,
bezrobotnych w placówkach ARiMR.
5. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kształcenie ustawiczne pracowników i
249.402,00 zł,
pracodawcy
Łączna kwota–
3.464.972,50 zł
np.: l. miejsc pracy,
Środki Funduszu Pracy (z wyłączeniem środków EFS) – na finansowanie
utworzonych w ramach
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
projektu
aktywizacji zawodowej
- Staże,
- Prace interwencyjne,
- Roboty publicznych,
- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- Bon zatrudnieniowy.
- Podjęcie pracy w ramach prac społecznie użytecznych,
- Bon na zasiedlenie
- Przeszkolenie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowej
- Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną

54 miejsca pracy
18 miejsc pracy
3 miejsca pracy
23 miejsca pracy
34 miejsca pracy
1 miejsce pracy
21 miejsc pracy
19 osób
16 osób
9 osób
Łącznie 198 miejsc
pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z
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Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Staże,
- Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
- Bon na zasiedlenie

117 miejsc pracy
21 miejsc pracy
20 miejsc pracy
Łącznie 158 miejsc
pracy

Regionalny Program Operacyjnego 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego:
- Staże,
- Prace interwencyjne,
- Dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

53 miejsca pracy
17 miejsc pracy
30 miejsc pracy
4 miejsca pracy
Łącznie 104 miejsca
pracy

Rezerwa Ministra, środki na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w placówkach ARiMR
- Staże

3 miejsca pracy
Łącznie utworzono 463
miejsca pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kształcenie ustawiczne pracowników i
pracodawcy

143 szkolenia/kursy
3 egzaminy zawodowe
7 badań lekarskich

Inne (jakie?)

W zakresie celu strategicznego C zostały zrealizowane następujące działania:
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Cel strategiczny C.
Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością równoprawny udział we wszystkich sferach życia
Cel operacyjny C. 1
Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnością, ich praw, potrzeb, możliwości, oraz wkładu
we wszystkie sfery życia.
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
Rozwój działalności
np. l. spotkań
PCPR w Wieruszowie
informacyjno-szkoleniowej dla
informacyjnych, szkoleń,
Realizacja poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
1058 porad
osób
materiałów informacyjnych
Bieżąca działalność informacyjna w siedzibie PCPR, telefoniczna, mailowa.
z niepełnosprawnością i ich
Przekazywanie ulotek informacyjnych dot. uprawnień osób z
opiekunów na temat m.in.:
niepełnosprawnością itp.
przysługujących im praw,
DPS Chróścin Wieś
dostępnych programów i form
Zorganizowanie spotkań samorządu mieszkańców domu
1 x w m-cu (w każdym
wsparcia
budynku) udział ok. 10 os.
= 120 os.
Zorganizowanie co tygodniowych spotkań społeczności terapeutycznej

Umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń.
Spotkania z rodzinami i opiekunami mieszkańców w zakresie pomocy
i współpracy.

38 osób x 50= 1900
(budynek 50)
26 osób x 50=1300
(budynek 47)
w każdym budynku po
6 szt.
systematycznie przez cały
rok – 130 osób

Zorganizowanie pogadanek, rozmów i wykładów z zakresu oświaty zdrowotnej,
zdrowego i prawidłowego żywienia, higieny osobistej i gdzie szukać pomocy w
przypadkach groźnych chorób (prawa pacjenta).

systematycznie
w zależności od potrzeb –
1326 osób

Indywidualne informowanie mieszkańców, pomoc w prowadzeniu i
rozwiązywaniu konkretnych spraw osobistych (prawnych, podatkowych,
komorniczych, rentowych, zdrowotnych)
ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie
Zorganizowanie szkoleń dla uczestników ŚDS, ich rodziców i opiekunów

115 osób

1 spotkanie /101 osób
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SIKOS w Wieruszowie
Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców, opiekunów, osób
z niepełnosprawnością o tematyce: prawnej, medycznej, zatrudnienia oraz
mieszkalnictwa chronionego i treningowego.
Udział w szkoleniach w ramach projektu „Pokonaj wykluczenie”.
TPD OM w Wieruszowie
Zorganizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców, opiekunów, osób z
niepełnosprawnością o tematyce: prawnej, psychologiczno-pedagogicznej
medycznej, zatrudnienia
Konsultacje dla rodziców nt.”CUS w powiecie wieruszowskim w kontekście
zadań asystenckich dla osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania”
Szkolenie w ramach projektu „Pokonaj wykluczenie” Ośrodek Szkoleń,
Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu

Rozwój działalności
informacyjno-szkoleniowej dla
osób pracujących
z osobami z
niepełnosprawnością

np.: l. szkoleń podnoszących
kwalifikacje, l. spotkań
podnoszących wiedzę na
temat możliwości uzyskania
różnych form wsparcia, w
tym finansowego, na
działania na rzecz osób
z niepełnosprawnością

Gmina Galewice
Udzielanie informacji przez pracowników GOPS w Galewicach
Gmina Sokolniki
Udział w ogólnopolskiej akcji „Polska na niebiesko”. Akcja ma na celu m.in.:
zwiększenie wiedzy nt. autyzmu, osób chorych na autyzm.
Gmina w Lututowie
Na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy wywieszone są informacje dot. osób
niepełnosprawnych, przysługujących im praw itp.
PCPR w Wieruszowie
Udział w:
- szkoleniu nt. realizacji Programu „Stabilne zatrudnienie” oraz Programu
Wyrównywanie Różnic Miedzy Regionami III”,
- spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dot. pilotażowego Programu „Aktywny
samorząd”,
- seminarium „Tworzenie i rozwój Centrów Usług Środowiskowych w ramach
RPO WŁ”,
- szkoleniu nt. obsługi systemu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia
finansowanego ze środków PFRON,
- szkoleniu pt.: „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji”,
- warsztatach pt.:”Opieka senioralna – szanse, zagrożenia, perspektywy”,
- wizycie studyjnej, w ramach projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii

5 spotkań /17 osób

5 spotkań
5 osób
12 osób

25

20 materiałów
informacyjnych

1 szkolenie/2 osoby
1 szkolenie/2 osoby
2 spotkania/2 osoby
1 seminarium, 2 osoby
2 szkolenia/2 osoby
1 wyjazd/1 osoba
1 szkolenie, 3 osoby
1 spotkanie/1 osoba
1 warsztat/1 osoba
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społecznej w woj. łódzkim”,
- spotkaniu dot. programu SOW oraz „Aktywny samorząd”, Wyrównywanie
Różnic Między Regionami III”, „Stabilne zatrudnienie”, „Rehabilitacja 25+”,
„Zajęcia klubowe w WTZ”,

1 szkolenie/2 osoby

DPS Chróścin-Wieś
1.Godność i indywidualność osoby leżącej
2. Nie walcz. Zrozum i podejmij decyzję
3. Stosowanie i dokumentowanie zastosowania przymusu bezpośredniego wobec
mieszkańców domu pomocy,
Szkolenia zewnętrzne:
1.Ochrona danych osobowych RODO
2. Praktyczne zastosowanie ułatwień w pielęgnacji osób leżących i
niepełnosprawnych,
3.Asertywna komunikacja,
4. Obsługa sprzętu rehabilitacyjnego służącego pomocy osobom
niepełnosprawnym,
5. Działam w sieci społecznościowej,
6. Motywowanie mieszkańca do aktywnego uczestnictwa w terapii zajęciowej,
7. Profilaktyka oraz leczenie odleżyn, systemy pozycjonowania, nowoczesne
systemy toaletowe
ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie
Udział w szkoleniach
- wewnętrznych 8 szkoleń
- zewnętrznych 6 szkoleń
TPD OM w Wieruszowie
- Szkolenie dot. rehabilitacji „Metoda doktora Ackermanna - Osteopatia
strukturalne i łagodna chiropraktyka”,

24 osoby
30 osób
9 osób
72 osoby
17 osób
25 osób
9 osób
6 osób
28 osób
2 osoby

102 osoby
64 osoby
1 osoba
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Promocja możliwości i
umiejętności osób z
niepełnosprawnością

np.: l. kampanii społecznych,
imprez kulturalnych na rzecz
osób z niepełnosprawnością

- Szkolenia w ramach projektu „Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Wieruszów „Działam w sieciach społecznościowych” i „Moje finanse i
transakcje w sieci”,
- Szkolenia dokształcające pt.:”Arteterapia – terapia sztuką w pracy z grupą
dzieci i młodzieży”,
- Szkolenie o tematyce „Inni tacy sami” z psycholog Dorotą Zawadzką,
- Szkolenie zwiększające wiedzę osób pracujących z osobami z
niepełnosprawnością w ramach projektu „Twórczość-Terapia-Sukces”
SIKOS w Wieruszowie
Udział w:
- Projekcie „Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wieruszów”
- Szkoleniu „Techniki Powertex”.
- Szkoleniu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie
i z zaburzeniami psychicznymi”.
Gmina Sokolniki
- wykład pt.: „Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u osob ze spektrum
autyzmu”, który dotyczył podnoszenia świadomości na tematy związane z
niepełnosprawnością,
- bezpłatne warsztaty wokalne dla niepełnosprawnej mieszkanki gminy Sokolniki
- umożliwienie występów wokalnych osobom niepełnosprawnym na imprezach
kulturalnych organizowanych przez GOKSiT w Sokolnikach
- udostępnianie miejsca w GOKSiT na wystawę wielkanocną oraz
bożonarodzeniową prac uczniów z Szkoły Specjalnej w Tyblach
Gmina Galewice
Angażowano osoby z niepełnosprawnością w działalność wolontariacką przy
okazji organizowania imprez kulturalno-sportowych

2 osoby

2 osoby
12 osób
15 osób

16 osób
10 osób
30 osób

5 osób

DPS Chróścin-Wieś
- Zorganizowanie zawodów sportowych, wieczorków tanecznych, konkursów i
imprez plenerowych oraz wycieczek autokarowych, pieszych i rowerowych.
- Zorganizowanie wyjazdów i imprez integracyjnych, zawodów sportowych i
wieczorków tanecznych do zaprzyjaźnionych placówek.

ok. 850 osób – przez cały
rok
ok. 210 osób – przez cały
rok

- Zorganizowanie imprez otwartych dla społeczności lokalnej i rodzin
mieszkańców.

ok. 180 osób – dwa razy w
roku

- Wystawy prac mieszkańców domu na terenie placówki oraz poza nią (przez cały
rok).

wystawiono ponad 380
prac mieszkańców
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- umieszczono na portalu gazety wieruszowski łącznik informacje z wydarzeń z
życia domu
ŚDS w Osieku filia w Czastarach i Chróścinie
Zorganizowanie imprez integracyjnych – „Walentynki” „Święto dyni” ,
„Andrzejki” , „Spotkanie Wielkanocne” , „Uroczyste spotkanie Opłatkowe”
Piknik w Czastarach, Megadyskoteka , Festyn Jesienny – 9 takich spotkań
TPD OM w Wieruszowie
Konkurs prac plastycznych o zasięgu powiatowym w ramach projektu
,,Twórczość- Terapia- Sukces”
Współorganizacja IV Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznegopromocja umiejętności sportowych

Rozwój zintegrowanej
działalności na rzecz osób z
niepełnosprawnością,
w tym promocja dobrych
praktyk

np.: l. zadań zleconych
organizacjom
pozarządowym, l.
realizowanych wspólnych
działań (sektor publiczny
z niepublicznym), l.
lokalnych programów
zwiększających aktywizację
społeczną osób
z niepełnosprawnością

SIKOS w Wieruszowie
Promocja umiejętności osób z niepełnosprawnością podczas: organizowanego
Ogólnopolskiego IV Integracyjnego Biegu Ulicznego, Lokalnego święta osób
z niepełnosprawnością, wolontariuszy i osób pracujących na rzecz osób
z niepełnosprawnością imprez wyjazdowych o charakterze sportowo kulturalnym i turystycznym
Stowarzyszenie „Rodzina” w Lututowie
Zorganizowanie imprez kulturalnych konkursów plastycznych, sprawnościowych,
spotkań integracyjnych, wyjazdów na basen, wycieczek turystycznych itp.
DPS Chróścin Wieś
Zorganizowanie:
- turnieju warcabowego,
- odpustów zakładowych połączonych z plenerem malarskim i spotkaniem rodzin
(budynek 47),
- odpustu zakładowego połączonego z konkursem recytatorskim i spotkaniem
rodzin (budynek 50),
- otwartego turnieju siatkówki,
- wyścigu rowerowego TOUR DE PALACE
Gmina Wieruszów
Gmina udzieliła wsparcia finansowego na realizację 3 zadań publicznych:
- imprezy pt. ”Lokalne święto wolontariatu i osób niepełnosprawnością”
- zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych pt.” Ja potrafię”
- Biegi uliczne, w których wzięły udział osoby niepełnosprawne

36 artykułów
1497 osób

50 osób
niepełnosprawnych uczestników WTZ
50 osób
niepełnosprawnych
uczestników WTZ
ok. 300 osób
z niepełnosprawnością

9 imprez

80 osób
146 osób
180 osób
50 osób
60 osób
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- impreza pt.” Twórczość-terapia-sukces”
SIKOS w Wieruszowie
Prowadzenie na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa oraz
Starostwem Powiatowym Zakładu Aktywności Zawodowej (środki PFRON,
Województwa, Starostwa i własne).
Organizacja Lokalnego Święta Wolontariatu i Osób z Niepełnością (Starostwo
i środki własne)

TPD OM w Wieruszowie
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej na podstawie zawartej umowy z
Starostwem Powiatowym (środki PFRON, Starostwa i środki własne).
Realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.
Zorganizowanie konkursu o zasięgu powiatowym, całorocznym: ,,TwórczośćTerapia- Sukces”( PFRON/Gmina i środki własne).
Inne (jakie?)

Cel operacyjny C. 2
Kierunki
Organizowanie w placówkach
oświatowych pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie
Likwidacja barier transportowych dla uczestników ŚDS :
- Dowożenie uczestników na zajęcia w Ośrodku i odwożenie po zajęciach do
domu.
- Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
np.: l. uczniów
Gmina Wieruszów
korzystających z pomocy
Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w
psycho- pedagogicznej, l.
formie zajęć:
rodzin uczestnicząca w
- rewalidacyjnych
terapii, l. dzieci i rodziców
- dydaktyczno-wyrównawczych
korzystających z wczesnego
- korekcyjno-kompensacyjnych
wspomagania rozwoju
- logopedycznych
dziecka, l. rodziców
- rozwijających uzdolnienia artystyczne
biorących udział w
- dla uczniów – obcokrajowców
warsztatach
- nauczanie indywidualne w domu

32 osoby
z niepełnosprawnością
30 osób
z niepełnosprawnościami
( ZAZ, SIKOS,
OEIR)biorących udział w
konkursie TTS
50 osób
niepełnosprawnych
(uczestnicy WTZ)
ok. 50 osób uczestniczyło
w konkursie
TTS
85 osób
99 osób

Wskaźniki
1316 uczniów
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Gmina Galewice
Prowadzenie zajęć z dziećmi:
- rewalidacyjnych
- logopedycznych,
- korekcyjno-kompensacyjnych,
- kortekcyjno-wyrównawczych
Miały miejsce obrady i konsultacje dla uczniów i rodziców.
Zatrudniano nauczyciela wspomaganego dla dziecka – potrzeba kształcenia
specjalnego.
Gmina Lututów
Uczniowie korzystający z pomocy psychologicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Udzielanie dzieciom i młodzieży bezpośredniej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej poprzez:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- terapię logopedyczną,
- terapię psychologiczną indywidualną,
- terapię dysleksji i dysortografii,
- socjoterapia,
- psychologiczne doradztwo wychowawcze,
- interwencje kryzysowe,
- terapia EEG Biofeedback,
- „Trening kompetencji społecznych”
- indywidualne porady zawodowe,
- zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu
- zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi
Szkoły powiatowe i Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie

liczba dzieci:
139
87
13
51
32 konsultacje
1 nauczyciel
127 uczniów

11 osób,
37 osób,
48 osoby,
4 osoby,
14 osób
139 osób,
5 osób,
7 osób
25 osób
9 osób
108 osób
28 osób
15 uczniów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Realizacja zajęć rewalidacyjnych 92 godz. tygodniowo) oraz dydaktycznowyrównawczych (1 godz.) dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie PPP
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Realizacja pomocy psycho-pedagogicznej poprzez:
- rewalidację

3 uczniów
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Prowadzenie działalności
np.: l. diagnoz
diagnostycznej terapeutycznej i psychologicznoprofilaktycznej
pedagogicznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie
Prowadzenie badań psychologiczno-pedagogiczno- logopedycznych dzieci z terenu
powiatu poprzez przeprowadzanie diagnozy:
- psychologicznej,
- pedagogicznej,
- logopedycznej
Prowadzenie profilaktyki logopedycznej w przedszkolach i szkołach poprzez
przesiewowe badania logopedyczne
Gmina Wieruszów
W placówkach oświatowych uczą się uczniowie posiadający diagnozę
psychologiczno-pedagogiczną, uczniowie uczęszczali na zajęcia terapeutyczne,
prowadzone były zajęcia psychologiczne z uczniami.
Przeprowadzono jak co roku diagnozę sytuacji opiekuńczo wychowawczej szkoły
Gmina Lututów
Prowadzenie działalności diagnostycznej (diagnozy)
Gmina Galewice
Kwalifikowano do zajęć specjalistycznych.
Zrealizowano diagnozy logopedyczne.
Zrealizowano diagnozy pedagogiczne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Wsparcie pedagogiczne uczniów z Indywidualnymi Programami EdukacyjnoTerapeutycznymi za rok 2019:
Działania pedagoga szkolnego oraz wszystkich wychowawców, nauczycieli :
 udzielanie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu szkolnym w zakresie
nawiązywania relacji z rówieśnikami oraz radzenia sobie z trudnymi
emocjami
 stwarzanie sytuacje sprzyjających nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
(np. przydzielanie zadań grupowych, motywowanie do udziału w
imprezach klasowych, uroczystościach szkolnych)
 trenowanie umiejętności społecznych
 rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 modelowanie pożądanych zachowania

311 osób,
291 osób,
53 osoby,
39 dzieci
1032 uczniów

15 diagnoz
67 dzieci
36 dzieci
19 dzieci

14 diagnoz
w Poradniach
PsychologicznoPedagogicznych do tego
uprawnionych
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uczenie przewidywania skutków swoich nieprawidłowych zachowań
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie
wdrażanie do samodyscypliny, obowiązkowości
uczenie planowania i organizowania pracy związanej z wykonywaniem
określonych zadań
 udzielanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach stresowych i trudnych
poprzez wskazywanie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami
 umożliwianie wyrażania tego, co ucznia aktualnie martwi, czego się obawia
 uczenie rozładowywania nagromadzonych napięć w sposób bezpieczny i
akceptowany społecznie
 kształtowanie zdolności racjonalnego kierowania swym postępowaniem
 rozwijanie umiejętności autorefleksji, krytycyzmu wobec swoich zachowań
 uświadamianie konsekwencji własnych negatywnych zachowań
 ćwiczenie umiejętność kontroli emocji, panowania nad gniewem, złością
 wdrażanie do stosowania alternatywnych dla agresji sposobów rozwiązania
zaistniałej sytuacji konfliktowej
 modyfikowanie nieprawidłowych wzorców zachowań
 wdrażanie do stosowania ćwiczeń i technik relaksacyjnych
 uczenie przyjmowania ocen i krytyki ze strony innych
 wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad i norm
 wykorzystywanie i wzmacnianie zdolności, mocnych stron
 podnoszenie samooceny
 motywowanie do podejmowania działań o charakterze prospołecznym
 podejmowanie pracy z całym zespołem klasowym w celu wyeliminowania
zachowań agresywnych, prowokacyjnych skierowanych do ucznia z
niepełnosprawnością,
uczenie rówieśników tolerancji wobec specyficznych zachowań ucznia z
niepełnosprawnością, systematyczny kontakt z nauczycielami praktycznej nauki
zawodu, opiekunami praktyk szkolnych w celu pozyskania wiedzy na temat
realizowania, spełniania się ucznia w wybranym zawodzie, aby zapobiec
ewentualnym niepowodzeniom w edukacji zawodowej.

Zwiększenie dostępu uczniów
z niepełnosprawnością do nauki
w placówkach

np.: l. klas integracyjnych, l.
dzieci z niepełnosprawnością
w klasach integracyjnych, l.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Przeprowadzono ankietę- „Bezpieczeństwo w szkole” (analiza ankiet i wnioski)
Gmina Wieruszów
Działalność zespołów edukacyjno-terapeutycznych
Prowadzono indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

udział ok. 130 uczniów
69 uczniów
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ogólnodostępnych
i integracyjnych

Podnoszenie kwalifikacji kadry
pedagogicznej, w zakresie
organizacji pracy
psychologiczno-pedagogicznej

dzieci z niepełnosprawnością
korzystających z kształcenia
ogólnodostępnego

np. l. szkoleń, warsztatów
edukacyjnych dla nauczycieli

Organizowano kształcenie ogólnodostępne w formie klas integracyjnych
Gmina Lututów
Korzystanie dzieci z niepełnosprawnością z kształcenia ogólnodostępnego
Brak klas integracyjnych
Gmina Galewice
Uczniowie niepełnosprawni realizują zajęcia w klasie ogólnodostępnej.
Prowadzono nauczanie indywidualne zgodnie z IPED w szkole
Szkoły powiatowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie
Uczniowie z niepełnosprawnością korzystający z kształcenia ogólnodostępnegoktórzy są wspierani przez Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne
tworzone przez zespół wychowawczy.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Korzystanie z nauki w domu przez 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania
indywidualnego
Zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z problemami
zdrowotnymi.
Korzystanie przez uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością z kształcenia
ogólnodostępnego.
Gminy z powiatu wieruszowskiego:
Realizacja zadania w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania
danej placówki oświatowej.
Udział w kursach, szkoleniach oraz seminariach podnoszących kwalifikacje kadry
w placówkach oświatowych.

5 osób

12 dzieci
5 dzieci

2 uczniów
4 uczniów
3 uczniów

Gmina Wieruszów –
174 nauczycieli, w tym
szkolenia, konferencje
i studia podyplomowe
z zakresu terapii
pedagogicznej
Urząd Gminy w
Lututowie - 7 szkoleń,
Gmina Galewice:
Udział w warsztatach,
kursach, konferencjach,
radach szkoleniowych –
28 nauczycieli
Udział w studiach
podyplomowych – 5
nauczycieli
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Szkoły powiatowe:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Konferencja dla pedagogów szkolnych
Szkolenie antyterrorystyczne – konferencja zorganizowana przez Kuratorium
Oświaty i Komendę Policji na temat „Bezpieczny uczeń- bezpieczna szkoła”.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Na semestralnej i końcoworocznej Radzie Pedagogicznej omawiana jest przez
pedagoga szkolnego pomoc psychologiczno- pedagogiczna , dostosowanie
wymagań do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w stosunku do
uczniów z niepełnosprawnością i uczniów posiadających opinie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli.
Sprawozdanie semestralne i końcoworoczne z pracy z uczniami z
niepełnosprawnościami.
Nauczyciele – wychowawcy na bieżąco zapoznają się z tworzeniem dokumentu
„ Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny” tzw. IPET – jeśli w ich
klasie pojawi się uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez
Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla nauczycieli z powiatu wieruszowskiego:
- pomoc nauczycielom w opracowaniu IPET
- współpraca ze szkołą w zakresie określenia niezbędnych nauki warunków, sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych.
- uczestniczenie i pomoc w dokonywaniu przez nauczycieli wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania ucznia w szkole
- uczestniczenie w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów opracowujących
IPET i pracujących z uczniem w szkole
Doskonalenie zawodowe pracowników poradni:
- Kurs edukatora seksualnego
- Szkolenie z zakresu kształtowania umiejętności prospołecznych i zastępowania
agresji dziecka pod nazwą „Start”
- Szkolenie nt. przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie
procedury Niebieskiej Karty
- Szkolenie z zakresu ochrony zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i
samobójstwom wśród dzieci i młodzieży
- Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży

2 posiedzenia Rady
Pedagogicznej

15 nauczycieli, 8
spotkań
5 nauczycieli, 5 spotkań
14 nauczycieli, 5
spotkań
32 nauczycieli, 22
spotkania

1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba
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Inne (jakie?)

- Szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym i jego rodziny – etap I, II,
III”
- Studia podyplomowe z zakresu wspomagania i edukacji osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
- Szkolenie nt. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – rola świadka
Gmina Galewice
Zakup pomocy dydaktycznych i terapeutycznych
Zrealizowanie konkursu artystyczno-plastycznego i literackiego

1 osoba
1 osoba
7 osób
7 uczestnikówwyróżnienie

Gmina Sokolniki
Zrealizowano lekcje połączone z głośnym czytaniem i rozmową z wychowankami
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie
Organizacja i udział w:
- akcji „Młoda krew ratuje życie”

Cel operacyjny C. 3
Kierunki
Kompleksowe podejście do
aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością , w tym
rozwój poradnictwa
zawodowego

2 akcje - 48 uczniów
oddało 29,7 litra krwi

Tworzenie warunków do podniesienia kompetencji zawodowych, wzrostu zatrudnienia oraz wzmocnienie polityki równości szans osób
z niepełnosprawnością na rynku pracy
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
np.: l. osób objętych
Powiatowy Urząd Pracy
doradztwem zawodowym,
Realizacja rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez:
l. szkoleń, treningów
Poradnictwo zawodowe:
aktywizujących, l. osób
- porady indywidualne,
11 osób
biorących w nich udział,
- porady grupowe
1 osoba
l. wspólnych przedsięwzięć
Informację zawodową
na rzecz aktywizacji
- informacje grupowe
4 osoby
zawodowej (sektor publiczny SIKOS w Wieruszowie
i pozarządowy)
Działalność Punktu konsultacyjnego dla osób z niepełnosprawnością i ich
1 Punkt, 53 informacje
najbliższego otoczenia - czynny raz w tygodniu.
Udział w stażach i praktykach przygotowujących osoby niepełnosprawne do pracy 12 osób
na otwartym i chronionym rynku w ramach pracowni aktywizacji zawodowej WTZ.
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TPD OM w Wieruszowie
Udział w stażach i praktykach przygotowujących osoby niepełnosprawne do pracy
na otwartym i chronionym rynku.

4 osoby odbyły praktyki
zawodowe w Podmiocie
Ekonomii Społecznej
TPD OM w ramach
prowadzonej
działalności
gospodarczej
1 osoba odbyła staż
zawodowy w TPD OM
(w ramach współpracy
z PUP w Wieruszowie)
1 osoba po odbytym
stażu została
zatrudniona na umowę
zlecenie

Realizacja zadań z zakresu
rehab. zawod. osób niep. ze
środków FP i PFRON, w tym
wsparcie finansowe dla
podmiotów gospod. w związku
z tworzeniem miejsc pracy

np. l. pracodawców, którym
przyznano wsparcie
finansowe, l. utworzonych
miejsc pracy dla osób z
niepełnosprawnością, l. staży

Powiatowy Urząd Pracy
Realizacja zadań ze środków Funduszu Pracy w tym:
- staży,
- prac interwencyjnych,
- prac społecznie użytecznych,
Ze środków PFRON:
- staż

5 osób
3 osoby
3 osoby
2 osoby
3 osoby
14 osób- zatrudnienie
subsydiowane

Podjęcia pracy:
- niesubsydiowanej
Powiat Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie
Powiat Wieruszowski na podstawie wniosku TPDOM w Wieruszowie kontynuował
realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zajęcia realizowane są w WTZ
w Wieruszowie.

32 osoby- zatrudnienie
niesubsydiowane
wydatkowane
53.959,82 zł
środki PFRON

50

TPD OM Wieruszów
Realizacja projektu „Zajęcia klubowe przy WTZ” dot. Rehabilitacji i terapii oraz
kontynuacja pracy „Grupy Wsparcia”
SIKOS w Wieruszowie
Kontynuacja Grupy Wsparcia dla osób oczekujących na miejsce w ZAZ.
Podejmowanie działań
informacyjno-promocyjnych w
zakresie aktywizacji osób z
niepełnosprawnością
Rozwój i upowszechnianie
ekonomii społecznej

np.: l. spotkań
informacyjnych dla
pracodawców
np. l. podmiotów
gospodarczych
prowadzonych przez osoby
z niepełnosprawnością, l.
podmiotów ekonomii
społecznej, w tym zakładów
aktywności zawodowej, l.
osób zatrudnionych w w/w
zakładach

SIKOS w Wieruszowie, TPD OM w Wieruszowie
Organizacja stoisk promujących umiejętności osób niepełnosprawnych podczas
organizowanych imprez oraz promowanie dokonań na stronach internetowych: SI
,,KOS” i ZAZ oraz na portalu społecznościowym Facebook.
SIKOS w Wieruszowie
Kontynuacja pracy Spółdzielni Socjalnej „Green Service” we współpracy z Gminą
Wieruszów (spółdzielnia z osobowością prawną).

Kontynuacja działalności ZAZ
TPD OM w Wieruszowie
Kontynuacja działalności gospodarczej w ramach Podmiotu Ekonomii Społecznej

15 osób

32 osoby
niepełnosprawne
4 stoiska, 2 strony
internetowe
10 osób zatrudnionych
w spółdzielni (tj. Prezes
i 9 osób
niepełnosprawnych),
obsługa księgowaumowa zlecenie
1 ZAZ
Zadania realizowane
podwykonawczo przez 3
osoby

Inne (jakie?)
Cel strategiczny C.
Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością równoprawny udział we wszystkich sferach życia
Cel operacyjny C. 4
Tworzenie warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnością dostęp do przestrzeni publicznej i uczestnictwa w życiu
społecznym
Kierunki
Nazwa wskaźnika
Sposób realizacji
Wskaźniki
Upowszechnianie idei
np.: l. zlikwidowanych barier PCPR w Wieruszowie
dostępności środowiska
w budynkach użyteczności
Realizacja Programu Wyrównywanie Różnic między regionami III. W ramach,
przestrzeni publicznej i
publicznej, l.
obszaru D Programu- likwidacja barier transportowych złożono 1 wniosek na zakup 1 program
prywatnej, dla osób z
zlikwidowanych barier
mikrobusa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością dla
1 projekt dof. ze
niepełnosprawnością o
architektonicznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie,
środków PFRON w
zróżnicowanej mobilności i
w budynkach prywatnych,
otrzymane dofinansowanie 69.885,60 zł, realizacja projektu zakończona.
2019 r. - 69885,60 zł,
percepcji – projektowanie
l. mieszkań chronionych,
W 2019 r. zakończyła się realizacja projektu Gminy Wieruszów na zakup
uniwersalne
treningowych
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mikrobusa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością dla Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, otrzymane
i rozliczone dofinansowanie 77.952 zł, w tym 76.800,00 na zakup mikrobusa
i 1.152,00 zł na koszty obsługi.

Zwiększanie dostępności
„szerokiej” informacji poprzez
wspieranie działań
zmierzających do udostępnienia
osobom z niepełnosprawnością
nowych technologii

Zwiększenie dostępności osób
z niepełnosprawnością do
różnorodnych usług
wspierających, w tym asystenta
osoby niepełnosprawnej

np. l. działań informacyjnych
dotyczących nowych
technologii oraz systemów
informacyjnokomunikacyjnych w tym:
stron internetowych
i usług internetowych,
upowszechnianie cyfryzacji
oraz multimediów

l. asystentów osoby
z niepełnosprawnością,

Realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie
wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020, w ramach którego SI KOS uruchomił usługę mieszkalnictwa
treningowego i wspieranego. Mieszkania mieścić się będą w Wieruszowie
ul. L. Waryńskiego 8.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
- Zamontowano specjalne uchwyty przy wejściu do szkoły - ułatwiające
wejście do budynku uczniowi z dystrofią mięśniową.
- wydzielono w pasie drogowym przed szkołą specjalne miejsce parkingowe dla
samochodu przywożącego ucznia z dystrofią.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Wieruszowie
Na bieżąco na lekcjach informatyki
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie
Dostosowanie warsztatu nauki i pracy do potrzeb indywidualnych
-strona internetowa szkoły, e-dziennik, facebook
Gmina Sokolniki
Funkcjonowanie systemu powiadomień sms dla mieszkańców (w tym osób z
niepełnosprawnością)
PCPR w Wieruszowie
Udział w warsztatach szkoleniowych dot. obsługi systemu System u obsługi
wsparcia finansowego ze środków PFRON – SOW.
W 2019 r. przystąpiono do systemu SOW umożliwiając elektroniczne składanie
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Moduł II
PCPR w Wieruszowie
Kontynuacja zatrudnienia starszego specjalisty pracy socjalnej ds. osób
niepełnosprawnych.
Realizacja projektu partnerskiego „Centrum Usług Społecznych w powiecie
wieruszowskim” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020, w ramach, którego:
- partner odpowiedzialny za realizację usług asystenckich w miejscu zamieszkania
tj. TPD OM w Wieruszowie kontynuował realizację usługi.

1 mieszkanie
treningowe (6 osób)
2 mieszkania wspierane
(7 osób)

1
1

4 szkolenia, 2 osoby
9 wniosków złożonych
w systemie SOW
1 pracownik
1 projekt
7 asystentów osobistych
osób
niepełnosprawnych/
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1 asystent osoby
niepełnosprawnej,
2 wolontariuszy, 1
specjalista ds. usług
asystenckich
14 osób objętych
asystenturą

Inne (jakie?)

ŚDS w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie
Zatrudnianie asystentów osób niepełnosprawnych
DPS Chróścin Wieś
Zatrudnianie asystenta osoby niepełnosprawnej
Realizacja programu „Aktywny samorząd”, w ramach, którego przyznano
dofinansowania osobom niepełnosprawnym do:
- pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

3 osoby
1 osoba
- 2 osoby na kwotę
19.775 zł

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
i obu rąk,

- 4 osoby na kwotę
21.530 zł

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
i trudnościami w komunikowaniu się,

- 2 osoby na kwotę
4.570 zł

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- 1 osoba, na kwotę
10.000 zł

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

- 4 wnioski na kwotę
12.950 zł

- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne

- 2 osoby na kwotę
28.643 zł

- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do
wózka ręcznego

- 3 osoby na kwotę
15.000 zł

- wykształcenia na poziomie wyższym

- 15 wniosków, 10 osób
na kwotę 37.025 zł
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Wypłata dofinansowań ze środków PFRON do:
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
- sprzętu rehabilitacyjnego
- turnusów rehabilitacyjnych

- 159 wniosków –
149.728,51 zł
- 7 wniosków na kwotę
11.344,49 zł
- 81 osób i 62opiekunów
na kwotę 173.709 zł

Gmina Sokolniki
Dowóz książek biblioteki do domów czytelników z niepełnosprawnością i osób
starszych z ograniczoną możliwością poruszania się (Książka na telefon,
realizatorzy BPGS we współpracy z Gminą Sokolniki)
Sporządziła:
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